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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie petycji dotyczącej montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. 
poz. 870) Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 20 października 2020r. złożonej przez Społeczność Lokalną w zakresie 
montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria Druga, Rada Gminy w Konopiskach uznaje się 
za niewłaściwą w sprawie i przekazuje petycję Wójtowi Gminy Konopiska zgodnie z kompetencjami. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia wnoszacego petycję 
o przekazaniu jej zgodnie z właściwością wójtowi gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2021r. do Rady Gminy Konopiska wpłynęła petycja złożona przez Społeczność Lokalną

w interesie publicznym, w zakresie montażu oświetlenia ul. Podgranicze w miejscowości Aleksandria

Druga. Przewodniczący Rady Gminy Konopiska przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie montażu oświetlenia ul. Podgranicze

w miejscowości Aleksandria Druga.

W petycji wnoszący zwrócili się z prośbą o montaż oświetlenia.

W wyniku przeprowadzonej analizy petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 04 lutego 2021r.

stwierdziła co następuje: realizacja zadania - montaż oświetlenia należy do kompetencji Wójta, w związku z

powyższym petycję przekazano Wójtowi Gminy Konopiska.
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