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Lubsko, dnia 30.l0.2020r.

Pan:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w załączeniu
nr XXIV/l 92/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 października 2020r. w
sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia do rządowego programu "Kolej Plus", stanowiącą zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji.
przekazuję uchwałę

przewodniczą~aadY Miejskiej
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W załączeniu: Klauzula informacyjna

Rada 'Iicjska
w Lubsku
UCHW ALA NR XXIV/192/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29

października

2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącej podjęcia
przystąpienia do rządowego programu "Kolej Plus".

uchwały

w sprawie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.12020r.,
poz.713) oraz art. 7 ust. l, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Petycję dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie, przystąpienia do rządowego programu "Kolej Plus"
rozpatruje się negatywnie, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Przewodniczący

Rady
Miejskiej w Lubsku

Marek Gutowski
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła petycja dnia 5 sierpnia 2020 roku w zakresie podjęcia
uchwały w sprawie, przystąpienia do rządowego programu "Kolej Plus" .
Wnioski do Programy "Kolej Plus" można było składać od końca maja do 26 sierpnia 2020 r.
Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i
mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie
i kujawsko-pomorskie (6), dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie (5), zachodniopomorskie (4),
łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1).
Jednym z projektów złożonych z terenu Województwa lu bu ski ego jest "Rewitalizacja linii nr 275
na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień
Bieszków (połączenie Lubska z Zieloną Górą)". Dla Lubskajest to bardzo ważne połączenie.
Gmina Lubsko samodzielnienie nie przystąpiła do Programu "Kolej Plus", głównie z powodu
Postępowania Naprawczego od 201 8 r., które zostało wszczęte na wniosek organu nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Zgodnie z art. 7 ust l pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności do zadań własnych
gminy należą zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, a kolej o zasięgu powiatowym
lub ponad powiatowym, to zadanie należy do kompetencji samorządów ponadgminnych.
W związku z powyższym, że Gmina Lubsko nie złożyła wniosku o dofinansowanie samodzielnie
czy w partnerstwie, petycje rozpatruje się negatywnie. Ponadto Gmina Lubsko na dzień dzisiejszy
jest w trakcie Postępowania Naprawczego.
Na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 roku Komisja wypracowała powyższą opinię, która
została przyjęta głosami 3 za, przy obecności 3 radnych na stan 5 radnych w komisji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedmiotową opinię przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził:

Bartosz Łapa
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku
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