UCHW ALA NR XI/79/19
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkancow wsi Raszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze ZID.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j .: Dz. U . z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska
w Lubsku uchwala, co nastt(puje:

§ 1. 1. Nie uwzglt(dnia sit( petycji mieszkailc6w wsi Raszyn w sprawie remontu
gruntowych dr6g gminnych we wsi Raszyn, zwlaszcza tej prowadz,!cej w kierunku kosciola.
2. Uzasadnienie nieuwzglt(dnienia petycji okresla zal,!cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( Przewodnicz'!cemu Rady Miejskiej w Lubsku
zobowi'!Zuj,!c go do przeslania do podmiotu wnosz'!cego petycjt( odpisu niniejszej uchwaly
wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia.

ZalllCznik do uchwaly Nr XIl79119
Rady
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Uzasadnienie
W dniu 15 maja 2019 r. do Rady Miejskiej w Lubsku wplynyla petycja mieszkanc6w
Raszyna reprezentowanych przez Panill
Soltys Raszyna w sprawie remontu
gruntowych dr6g gminnych we wsi Raszyn, zwlaszcza tej prowadzllcej w kierunku kosciola.
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku na posiedzeniu 13
czerwca 2019 r. udala siy do miejscowosci Raszyn, celem zapoznania siy ze stanem dr6g w
miejscowosci. Obecni podczas posiedzenia komisji soltys i mieszkancy, poinformowali
radnych, ze obecny zly stan dr6g gminnych spowodowaly m.in. ciyzar6wki wywozllce
drewno z okolicznych las6w. Mieszkancy podczas posiedzenia zawnioskowali 0 postawienie
oznakowania zakazujllcego przejazdu po ww. drogach, pojazdom powyzej 3,5 t. Dodatkowo
zglosili brak oswietlenia przy swietlicy wiejskiej oraz poprosili 0 wyciycie krzak6w
zarastajllcych drogy przy kosciele, kt6re uniemozliwiaj!l mijanie siy dw6ch samochod6w. W
zaroslach ukryty jest r6wniez hydrant, stanowillCY zabezpieczenie przeciwpoZarowe.
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. przeglosowala wniosek w sprawie
przekazania postulat6w podniesionych w petycji do wydzialu merytorycznego Urzydu
Miejskiego w Lubsku. Wniosek zostal przyjyty jednoglosnie przy obecnosci 5 radnych na stan
5 radnych w komisji.
W dniu 19 czerwca 2019 r. na podstawie §94fust. 2 uchwaly nr XXVIIU154/16 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko
(Dz. Urz. Woj . Lub. z 2016 r. poz. 943 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 2145)
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji zwr6cila siy z pisernnll prosbll do Burrnistrza Lubska 0
oszacowanie skutk6w finansowych realizacji petycji mieszkanc6w Raszyna w sprawie
remontu gruntowych dr6g gminnych we wsi, zwlaszcza tej prowadzllcej w kierunku kosciola i
wydanie opinii 0 mozliwosci sfinansowania postulat6w mieszkanc6w przez Gminy Lubsko.
Dodatkowo przekazala wnioski mieszkanc6w Raszyna z posiedzenia 13 czerwca 2019 r.
W kwestii niszczenia dr6g w Raszynie przez samochody ciyZarowe wywo~ce drewno z
las6w, komisja zaproponowala wys~pienie z wnioskiem do Nadlesnictwa 0 pokrycie szk6d
wyrzlldzonych przez ciyZki sprzyt w drogach gminnych.
Zgodnie z pismem naczelnika Wydzialu Infrastruktury
Gospodarki
Nieruchomosciami Urzydu Miejskiego w Lubsku (pismo nr IGN.7234.2.2019 z dnia 11 lipca
2019 r.) koszt przebudowy odcinka drogi, od drogi powiatowej w kierunku kosciola, 0
dlugosci ok. 400 mb i szerokosci ok. 4,0 mb wynosi ok. 200000 zl brutto. Kwota ta
obejmowalaby wykonanie rob6t budowlanych polegajllcych na wyprofilowaniu korekcyjnym
istniejllcej nawierzchni i ulozeniu 6 cm warstwy scieralnej z betonu asfaltowego. Naczelnik
poinformowal r6wniez 0 braku mozliwosci realizacji ww. zadania w 2019 r. Z uwagi na brak
zabezpieczonych srodk6w finansowych w budzecie Gminy.
Ponadto naczelnik poinformowal, ze w dniu 23 lipca 2018 r. Regionalna Izba
Obrachunkowa w Zielonej G6rze podjyla uchwaly wzywajllcll Gminy Lubsko do
wprowadzenia programu postypowania naprawczego, w zwictZku z czym w dniu 7 wrzesnia
2018 r. Rada Miejska w Lubsku podjyla uchwaly nr LXVIII344/18 w sprawie uchwalenia

programu post((powania naprawczego Gminy Lubsko. Wprowadzenie programu powoduje, ze
najblizsze lata byd,!- nakierowane na oszczydzanie i splaty zadluZenia. Taki stan rzeczy
ogranicza realizacjy zadail innych niz obligatoryjne, fmansowanych ze srodk6w wlasnych.
W odniesieniu do przekazanych wniosk6w rnieszkailc6w Raszyna naczelnik
poinformowal, ze:
- do konca III kwartalu br. na wnioskowanych drogach zostanie zmieniona organizacja
ruchu polegaj,!-ca na zastosowaniu znaku B-18 "zakaz wjazdu pojazd6w 0 rzeczywistej masie
calkowitej ponad 3,5 t";
- w br. nie zostanie zrealizowane zadanie zwi'l-Zane z rozbudow,!- oswietlenia
drogowego z uwagi na brak srodk6w fmansowych,
- po zakonczeniu zleconych juz prac i pod warunkiem dysponowania wystarczaj,!-cyrni
srodkami finansowymi, Gmina zleci czysciowy remont dr6g gruntowych w miejscowosci
Raszyn poprzez uzupelnienie dziur i wyboj6w kruszywem lamanym,
- w dniu 11 lipca 2019 r. pracownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska zlecil Przedsiybiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku
przyciycie krzak6w na wnioskowanym przez rnieszkailc6w odcinku drogi.
Z uwagi na brak jednoznacznego potwierdzenia mozliwosci zabezpieczenia srodk6w
finansowych na realizacjy remontu dr6g grninnych w Raszynie w perspektywie najblizszych
trzech lat, Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019 r.
wysluchala stanowiska w ww. kwestii Skarbnika Gminy Pani,!- Ann y G6rsk,!- oraz Sekretarza
Gminy Pani,!- Iwony Poszwy. Skarbnik Gminy potwierdzila, ze w zwi,!-zku z obowi'l-Zuj,!-cym
Gminy programem postypowania naprawczego wydatki remontowe musz'!- zostac
ograniczone, w zwi'l-Zku z czym Gmina bydzie siy ograniczala tylko do tego, by utrzymac
istniej,!-C'!- substancjy przynajrnniej w stanie niepogorszonym. W najblizszych trzech latach
budzetowych nie bydzie zatem mozliwosci zabezpieczenia srodk6w finansowych na
przebudowy drogi w Raszynie. Ze wzglydu na stan budzetu Gminy, klopotem bydzie true
zabezpieczenie srodk6w na realizacjy uzupelnienia dziur i wyboj6w kruszywem lamanym.
W zwi,!-zku z powyzszym na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019 r. komisja
wypracowala nastypuj,!-c,!- opiniy 0 petycji mieszkailc6w wsi Raszyn:
" Ze wzgl~du na program post~powania naprawczego, Gmina nie jest w stanie
wyremontowac drag przez najblizsze 3 lata. Jedyne co moglo zostac wykonane, to wydatki
niskonakladowe, jak odsloni~cie hydrantu, czy ustawienie znakOw. W przypadku uzyskania
niezaplanowanych srodkOw w budzecie, Gmina rozwazy ewentualny remont. "
Opinia zostala przyjytajednoglosnie przez obecnych 5 radnych Komisji.
Bior,!-c powyzsze okolicznosci przedmiotowej sprawy pod uwagy, nie uwzglydnia siy
petycji w sprawie remontu gruntowych dr6g gminnych we wsi Raszyn, zwlaszcza tej
prowadz,!-cej w kierunku kosciola.
Niniejsza uchwala wraz z uzasadnieniem stano wi zawiadomienie 0 sposobie
zalatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy 0 petycjach.

