UCHWAŁA NR XXXI/251/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie modernizacji lub budowy drogi wokół budynku ul. Pokoju,
Czwartaków w Lubsku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym
(Dz.U.2020r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję dotyczącą modernizacji lub budowy drogi wokół budynku ul. Pokoju, Czwartaków w Lubsku,
pozostawia się rozpatrzeć pozytywnie w części odnoszącej się do naprawy powierzchniowej odcinka ulic
w ramach bieżącego utrzymania dróg, jednocześnie odrzucając możliwość jej budowy ze względu na zbyt
wysokie koszta, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym 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
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE

Dnia 1 marca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Lubsku wpłynęła petycja w sprawie
modernizacji lub budowy drogi wokół budynku ul. Pokoju, Czwartaków w Lubsku.
Petycja następnie w dniu 2 marca została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w Lubsku.
W dniach 12 kwietnia i 10 maja 2021 roku Komisja Skarg Wniosków i Petycji na
posiedzeniu komisji pochyliła się nad petycją i dokonała jej analizy:
1.

Komisja zapoznała się z treścią powyższego pisma

2.

Komisja zwróciła się do Burmistrza Lubska o oszacowanie skutków finansowych w
sprawie realizacji tej petycji.

3.

Komisja rozpatrzyła petycję pozytywnie w części odnoszącej się do naprawy
powierzchniowej odcinka ulic w powyższym piśmie w ramach bieżącego utrzymania
dróg, jednocześnie odrzucając możliwość jej budowy ze względu na zbyt wysokie
koszta.

W czasie posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2021 roku, członkowie komisji razem z
pracownikami wydziału IGN w Lubsku udali się na wizję lokalną. Członkowie komisji
jednogłośnie w liczbie 4 osób na stan komisji 5 osób przyjęli za zasadne skierowanie zapytania do
Burmistrza Lubska z prośbą o kosztorys i możliwą budowę lub remont drogi. Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku otrzymał odpowiedź z Wydziału
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami w Lubsku o następującej treści: „W odpowiedzi na
pismo nr OR.0012.6.4.2021 z dnia 13.04.2021r. (data wpływu 13.04.2021r.) w sprawie
oszacowania skutków finansowych realizacji petycji mieszkańców ul. Pokoju i Czwartaków w
Lubsku dot. modernizacji lub budowy drogi ulicy Czwartaków w Lubsku uprzejmie informuję, że
szacowany koszt przebudowy drogi na dzień dzisiejszy wynosi ok. 130 000,00 zł brutto.
Odnośnie wydania opinii

o możliwości sfinansowania postulatów mieszkańców przez

Gminę Lubsko uprzejmie informuję, że tego typu zadania realizowane są jako inwestycje w ramach
dostępnych środków, jakie rokrocznie przeznaczane mogą być na takie cele. Jednakże z uwagi na
dużą ilość wniosków mieszkańców dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg przy
jednoczesnym dysponowaniu ograniczonym zasobem środków finansowych oraz podpisaną umową
o pożyczkę ze Skarbem Państwa, Gmina Lubsko w perspektywie najbliższych trzech lat
budżetowych nie ma możliwości realizacji wnioskowanego zadania. W pierwszej kolejności Gmina
Lubsko planuje wyremontować drogi będące głównymi ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi
do obiektów użyteczności publicznej czy tez łączących Lubsko z innymi miejscowościami.”
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W trakcie drugiego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Lubsku dnia 10 maja 2021 roku, członkowie komisji po zapoznaniu się z odpowiedzią z wydziału
merytorycznego w sprawię przedmiotowej petycji, podjęli decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu
petycji w sprawie budowy lub remontu drogi wokół budynku ul. Pokoju i Czwartaków w Lubsku w
części odnoszącej się do naprawy drogi w ramach bieżącego utrzymania dróg, jednocześnie
odrzucając jej budowę ze względu na zbyt wysokie koszta. Petycja została rozpatrzona pozytywnie
przez radnych na stan 5 radnych w komisji obecnych 5 radnych, 5 głosów za. Poinformowano
członków komisji, że w chwili obecnej trwają prace związane z naprawą dróg gruntowych i
tłuczniowych na terenie Gminy Lubsko. Po zakończeniu zleconych już prac Urząd Miejski w
Lubsku zleci częściowy remont wnioskowanego odcinka drogi poprzez uzupełnienie dziur i
wybojów kruszywem łamanym.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził: Przewodniczący Komisji Bartosz Łapa
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