
UCHWAŁA NR XXXIII/345/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Poręba z dnia 25 listopada 2021 roku 

Na podstawie podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (jt.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Mieszkańców Gminy Poręba w sprawie zaniechania prac 
związanych z przebudową ulicy Roździeńskiego w Porębie, jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 
30 listopada 2021 roku (sygn. RKP: 3894), odmawia się jej uwzględnienia z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do poinformowania wnoszącego  petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia oraz treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

W dniu 30 listopada 2021 roku wpłynęła do Rady Miasta Poręba petycja złożona przez Mieszkańców 
Gminy Poręba w sprawie zaniechania prac związanych z przebudową ulicy Roździeńskiego w Porębie. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba podjęła szereg czynności 
celem zgromadzenia materiału pozwalającego na zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy. 

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba na jej 
posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku oraz 11 stycznia 2022 roku.  Komisja wnioskuje o uznanie petycji 
za niezasadną. 

Z treści petycji wynika, iż Mieszkańcy wnoszą o zaniechanie prac związanych z przebudową ulicy 
Roździeńskiego w Porębie z uwagi na brak możliwości wykonania wszystkich kompleksowych robót. Po 
zajęciu stanowiska przez Burmistrza Miasta Poręba możliwe stało się wyciągniecie wniosku, iż na dzień 
obecny Gmina Poręba nie dysponuje środkami finansowymi na sfinansowanie całości robót, ale będą się 
one odbywać etapami. Poszczególne elementy będą rozłożone w czasie i finalizowane w momencie 
pozyskania odpowiednich środków finansowych. Gmina posiada środki finansowe na wykonanie 
określonego zakresu robót i podpisała w minionym roku umowę cywilnoprawną na ich wykonanie. 

Jednocześnie zerwanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację 
przedmiotowego zadania wiązałoby się z koniecznością zapłaty wysokiej kary umownej. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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