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Lubsko, dnia 27.11.2020r.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w załączeniu
przekazuję uchwałę nr XXV/198/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2020r. w
sprawie rozpatrzenia petycji z dnia l września 2020roku, dotyczącej podjęcia możliwości
budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko, stanowiącą
zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Monika Przysmak
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UCHWALA NR XXV/198/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020 roku, dotyczącej możliwości budowy sieci
wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.12020r.,
poz.713) oraz art. 7 ust. 1, 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 jak naj szybszych działań dotyczących budowy sieci wodociągowej do
Janowice w Gminie Lubsku, rozpatruje się pozytywnie, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
miejscowości

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Lubsku wpłynęła w dniu 3 września 2020 r. petycja z dnia 1 września 2020
roku w zakresie podjęcia jak najszybszych działań umożliwiających budowę sieci wodociągowej
do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Gmina Lubsko w dniu 25 września 2020 r. złożyła wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice. Na
obecnym etapie wniosek jest nadal w ocenie i nie uzyskał jeszcze decyzji określającej, czy
inwestycja zostanie dofmansowana.
Jeżeli jednak wniosek o dofinansowanie zostanie negatywnie rozpatrzony, to Gmina Lubsko
rozpocznie w 2021 r. proces inwestycyjny poprzez wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. Natomiast w kolejnych latach zostanie zaplanowana kwota wynikająca z kosztorysu
inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej do miejscowości.
Na obecny czas, by złagodzić skutki braku dostępu do wody z sieci wodociągowej, a także mając
na względzie problemy mieszkańców w dostępie do wody z przydomowych studni, będzie
możliwość dowożenia wody pitnej do Janowie, za uprzednią zgodą i wolą mieszkańców tej
miejscowości.

Gmina Lubsko zobowiązuje się również do powzięcia rozmów o dofinansowaniu zewnętrznym z
innych żródeł, w tym prywatnych.
Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2020 roku Komisja wypracowała powyższą opinię, która
została przyjęta jednogłośnie, 5 głosami za , przy obecności 5 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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