
UCHWAŁA NR XXII/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia oraz remontu drogi 
dojazdowej do domów przy ul. Sobieskiego  w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku 
z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 13 listopada 2019 r. (data wpływu do Biura Rady 
Miejskiej w Drawsku Pomorskim - 14 listopada 2019 r.) w sprawie montażu oświetlenia oraz 
remontu drogi dojazdowej do domów przy ul. Sobieskiego  w Drawsku Pomorskim, zwanej 
dalej "„petycją", uznaje się petycję za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim, zobowiązując go do poinformowania osoby, która wniosła petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

Ireneusz Gendek

Id: F2337C22-C48C-442B-AA6B-15563649ED79. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXII/172/2020

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zajęła się 
rozpoznaniem petycji w sprawie montażu oświetlenia oraz remontu drogi dojazdowej do 
domów przy ul. Sobieskiego  w Drawsku Pomorskim.  Z pozyskanych informacji wynika, 
że zadanie zostało ujęte w planach robót na 2020 rok (pismo URN.7021.86.2019.MG).

W okresie wiosennym zostaną dokonane oględziny dróg gruntowych należących do 
gminy Drawsko Pomorskie, a następnie po ustaleniu niezbędnych do wykonania prac 
i analizie wszystkich potrzeb, w zależności od wysokości posiadanych środków 
finansowych, zostaną podjęte decyzje, które drogi i w jakiej kolejności będą remontowane.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim widzi konieczność oświetlenia ulicy, w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Montaż oświetlenia będzie realizowany 
w miarę posiadanych środków finansowych.
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