
UCHWAŁA NR VI/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze 
zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 25 styczna 2019 roku petycja dotycząca montażu latarnii przy ulicach 
Jana Pawła II oraz Małe Winiary w Głogówku zasługuje na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr VI/75/2019

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 1 marca 2019 r.

Pismem z dnia 25.01.2019 r. Pani Teresa Morawiec Sołtys Sołectwa Winiary złożyła petycję do Rady 
Miejskiej w Głogówku, której przedmiotem był montaż latarni przy ulicach Jana Pawła II i Małe Winiary.

Na postawie art. 18b ust. 1 petycja przekazana została celem załatwienia zgodnie z kompetencją do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.  Przewodniczący Komisji zwołał 
posiedzenie Komisji na dzień 14 lutego 2019 r., na godz. 12:00. O terminie posiedzenia powiadomiona 
została wnosząca petycję, listem nr BR.IV.0012.05.01.2019 z dnia 11.02.2019 r. Przewodniczący Komisji 
wystąpił do Burmistrza Głogówka o zajęcie stanowiska w sprawie.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy zgromadzonych materiałów. Ustalono, że 
petycja tożsamej treści wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Głogówku dnia 18.01.2019 r. Dnia 04.02.2019 r. 
przez Burmistrza Głogówka została wystosowana odpowiedź (nr pisma IZP-B-10/1/22/01/2019) mówiąca 
o tym, że doświetlenie wskazanych miejsc wymaga wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania 
warunków technicznych przyłączanych punktów z Tauron S.A. W odpowiedzi wskazano także na 
możliwość montażu drugiej oprawy na istniejącym już słupie wirowym. Burmistrz wskazał także termin 
przypuszczalnej realizacji zadania, tj. II kwartał 2019 r.

Obecny podczas posiedzenia kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wskazał, że 
proponowane rozwiązania są wynikiem przeprowadzonych w terenie oględzin.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie wnoszą o uznanie 
złożonej petycji za zasługującą na uwzględnienie.
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