
UCHWAŁA NR XXII/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy nawierzchni ulicy Kosynierów 
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 30 grudnia 2019 r. (data wpływu do Biura Rady 
Miejskiej w Drawsku Pomorskim - 31 grudnia 2019 r.) w sprawie przebudowy nawierzchni 
ulicy Kosynierów  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
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Załącznik do uchwały Nr XXII/173/2020

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie 
przebudowy nawierzchni ulicy Kosynierów w Drawsku Pomorskim, przekazana przez 
Burmistrza Drawska Pomorskiego.

Jednocześnie w piśmie została zawarta opinia Burmistrza Drawska Pomorskiego 
odnosząca się do przedmiotowej petycji. Burmistrz potwierdził konieczność przebudowy 
nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Kosynierów, ponieważ są one w bardzo złym 
stanie technicznym (pozapadane, z licznymi ubytkami, materiał z którego były 
wybudowane uległ zużyciu). Wykonywane remonty bieżące nie przynoszą efektu, 
w związku z czym, zasadnym byłoby ujęcie wnioskowanej przebudowy w planach 
inwestycyjnych gminy na lata przyszłe. W celu efektywnego zrealizowania inwestycji 
potrzebne będzie opracowanie w pierwszej kolejności projektu budowlanego, 
dostosowującego jej parametry techniczne do zgodnych z obowiązującymi przepisami 
technicznymi.

Ww. zadanie zostanie ujęte w propozycjach do projektu budżetu na 2021 rok.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim przychyla się do propozycji Burmistrza Drawska 
Pomorskiego i rekomenduje zadanie przebudowy nawierzchni ulicy Kosynierów 
w Drawsku Pomorskim do realizacji.
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