UCHWAŁA NR LXI/461/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) oraz 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),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpatruje się negatywnie petycję złożoną w dniu 19 lipca 2022 roku przez Pana Grzegorza Rataja
w sprawie budowy w roku 2022 wodociągu, celem doprowadzenia wody do posesji w Kolonii Łomnickiej.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik do uchwały Nr LXI/461/22
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 września 2022 r.
W dniu 19 lipca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Oleśnie wpłynęła petycja złożona przez Pana
Grzegorza Rataja w sprawie budowy w roku 2022 wodociągu, celem doprowadzenia wody do posesji
w Kolonii Łomnickiej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 6 września
2022 roku dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności.
Po dokonaniu analizy, petycję należy rozpatrzyć negatywnie.
Odnosząc się do treści przedmiotowej petycji ustalono, że wnioskowana inwestycja nie może być
zrealizowana zgodnie z wnioskiem wnoszących petycję z powodu braku środków w budżecie gminy na rok
2022. Inwestycja została wpisana do projektu budżetu zarówno na rok 2021 jak i 2022 co świadczy o chęci
realizacji przedmiotowej inwestycji przez władze gminy. Warunkiem realizacji inwestycji było pozyskanie
środków zewnętrznych. W 2021 r. oraz 2022 r. przedmiotowa inwestycja nie została złożona do żadnego
z naborów, gdyż jej charakter nie gwarantował uzyskania odpowiedniej liczby punktów niezbędnych do
pozyskania dofinansowania.
Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Oleśnie rozpatruje
negatywnie przedmiotową petycję.
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