UCHWAŁA NR 265/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Nowoogrodowej w Opatówku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.) Rada Miejska Gminy
Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. Wniosek mieszkańców Gminy Opatówek dotyczący budowy nawierzchni drogi - ul.
Nowoogrodowej w Opatówku oraz wykonania oświetlenia tej drogi, rozpatruje się pozytywnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 265/21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Nowoogrodowej w Opatówku
W dniu 29 września 2021r. do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek wpłynął
wniosek od Mieszkańców Gminy Opatówek, adresowany do Rady Gminy i Miasta Opatówek, w
sprawie ukończenia budowy nawierzchni drogi ul. Nowoogrodowej w Opatówku. Wniosek podpisany
został przez 17 mieszkańców, użytkowników przedmiotowej drogi. Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) w celu rozpatrywania
wniosków i petycji składanych przez obywateli, rada powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Stosownie do powyższych regulacji pranych Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek
skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem zajęcia stanowiska i wyrażenia
opinii w przedmiocie wniosku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w dniu 26
października 2021r. W posiedzeniu brał udział Burmistrz Gminy, który wyjaśnił, że wniosek dotyczy
utwardzenia nawierzchni drogi ul. Nowoogrodowej na odcinku ok. 50 mb. W związku z powstaniem
nowych zabudowań wzdłuż przedmiotowej drogi, planuje się w roku 2022 wykonanie nawierzchni
bitumicznej na wnioskowanym odcinku drogi. Również wniosek dotyczący oświetlenia drogi jest
uzasadniony, jednakże wykonanie uzależnione jest przede wszystkim od możliwości technicznych.
Ocena tych możliwości zostanie powierzona specjalistom branżowym. Mając na uwadze uzasadnione
potrzeby Mieszkańców, wyrażonych we wniosku oraz wyjaśnienia Burmistrza Gminy, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji wydała opinię nr 3/2021 z dnia 26 października 2021r. rekomendując przyjęcie
przedsięwzięcia (budowę drogi oraz wykonanie oświetlenia drogi) do planów inwestycyjnych na 2022
rok. W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Opatówek- po zapoznaniu się z opinią Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, pozytywnie rozpatrzyła wniosek Mieszkańców ul. Nowoogrodowej w
Opatówku. Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
wniosku w rozumieniu art. 244 § 2 K.p.a. Pouczenie: Zgodnie z art. 246 § 1 K.p.a. wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie
określonym w rozdziale 2 działu VIII K.p.a. Stosownie do art. 239 § 1, w przypadku ponowienia
wniosku bez wskazania nowych okoliczności - Rada może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
bez zawiadamiania wnioskodawcy.

