UCHWAŁA NR XV/121/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Tymienice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.:) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.:Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji mieszkańców wsi Tymienice w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz
z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Tymienice.
2. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku zobowiązując go do
przesłania do podmiotu wnoszącego petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marek Gutowski
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UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2019 r. do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła petycja mieszkańców w
sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Tymienice.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku rozpatrzyła przedmiot petycji
na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 r. i przegłosowała wniosek w sprawie przekazania
postulatów podniesionych w petycji do Burmistrza Lubska. Wniosek został przyjęty jednogłośnie
przy obecności 4 radnych na stan 5 radnych w komisji.
W dniu 5 listopada 2019 r. na podstawie §94f ust. 2 uchwały nr XXVIII/154/16 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,
Wniosków i Petycji zwróciła się do Burmistrza Lubska o oszacowanie skutków finansowych
realizacji petycji mieszkańców Tymienic budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i
odwodnieniem. Komisja wniosła także o wydanie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę
Lubsko postulatów mieszkańców Tymienic.
Zgodnie z otrzymanym pismem IGN.7234.10.2019 z dnia 08 listopada 2019 r. koszt
przebudowy drogi prowadzącej do miejscowości Tymienice wraz z infrastrukturą oświetleniową
wynosi ok. 400 000 zł brutto. Poinformowano również o braku możliwości realizacji ww. zadania
w 2019 roku jak również w 2020 roku z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych w
tegorocznym budżecie Gminy oraz planie budżetu na 2020 rok.
Ponadto w dniu 23 lipca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze podjęła
uchwałę wzywającą Gminę Lubsko do wprowadzenia programu postępowania naprawczego, w
związku z czym w dniu 7 września 2018 r. Rada Miejska w Lubsku podjęła uchwałę nr
LXVII/344/18 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubsko.
Wprowadzenie programu powoduje, że najbliższe lata będą nakierowane na oszczędzanie i spłatę
zadłużenia. Taki stan rzeczy ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze
środków własnych.
W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r. Komisja wypracowała
następującą opinię o petycji mieszkańców wsi Tymienice: „Ze względu na trudną sytuację
finansową Gminy Lubsko, obowiązujący program postępowania naprawczego, oraz biorąc pod
uwagę wynikające z niego ograniczenia, Gmina nie jest w stanie wybudować drogi, o której mowa
w petycji mieszkańców Tymienic przez najbliższe trzy lata”.
Opinia została przyjęta jednogłośnie przez obecnych 5 radnych Komisji.
Biorąc powyższe okoliczności przedmiotowej sprawy pod uwagę, nie uwzględnia się
petycji w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem we wsi
Tymienice.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził B. Łapa
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