
UCHWAŁA NR XXVI/176/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem 
i odwodnieniem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 9 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 25 czerwca 2020 r. mieszkańców w przedmiocie budowy drogi 
asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem uznaje się co do istoty petycję za uzasadnioną i proponuje się 
wprowadzenie zadania do projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/176/20 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

W przedmiocie petycji z dnia 25 czerwca 2020 r. złożonej przez Panią Elżbietę Zybińską reprezentującą 
mieszkańców ul. Krótkiej w Wykrotach należy uznać, że konieczność budowy drogi asfaltowej wraz 
z oświetleniem i odwodnieniem nie budzi wątpliwości. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała w dniu 21 lipca 2020 r.  analizy złożonej petycji, oceny jej 
zasadności i zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Nowogrodźca wynika, że realizacja ww. zadania wymaga 
zagwarantowania znacznych środków finansowych, a zgłoszone zadanie nie jest ujęte w tegorocznym budżecie 
jako wydatek inwestycyjny. 

Mając na uwadze powyższe, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznaje 
się petycję co do istoty za uzasadnioną i proponuje się wprowadzenie zadania do projektu budżetu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok. 
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