Elektronicznie podpisany przez:
Robert Krajewski
dnia 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/132/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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.
1. 1. Uznaje się co do istoty za zasadną wniesioną w dniu 22 października 2019 r. petycję w sprawie
budowy ul. Piaskowej. Nie uwzględnia się petycji w zakresie wprowadzenia budowy ul. Piaskowej do planu
inwestycji na 2020 r. Proponuje się wprowadzenie budowy ul. Piaskowej do realizacji w miarę możliwości
finansowych miasta w kolejnych latach.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr XII/132/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 22 października 2019 r. do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła petycja mieszkańców ul.
Piaskowej w sprawie ujęcia w planie inwestycji na 2020 r. budowy ul. Piaskowej.
Petycja została skierowana do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
która uznała że budowa ul. Piaskowej jest zasadna, podobnie jak wielu innych w mieście, jednak decyzja o jej
realizacji zapadnie podczas uchwalania budżetu miasta na 2020 r.
Z wyjaśnień Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka wynika, że w mieście Ostrów Mazowiecka
w pierwszej kolejności utwardzane są główne szlaki komunikacyjne, przez które przebiega największe
natężenie ruchu drogowego Ulica Piaskowa nie posiada połączenia z drogą utwardzoną oraz uregulowania
stanu prawnego końcowego odcinka ulicy. Zasadnym jest wykonanie utwardzenia głównej arterii a następnie
obocznych ulic.
Realizacja wnioskowanej przez mieszkańców inwestycji związana jest z ujęciem w uchwale budżetowej
zadania obejmującego budowę powyższego odcinka drogi. Wniosek mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę
podczas tworzenia planu inwestycyjnego w kolejnych latach. Do tego czasu stan nawierzchni będzie
poprawiany poprzez uzupełnianie ubytków kruszywem drogowym oraz wyrównywanie.
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta i zakres zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji
2020 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka postanowiła nie uwzględnić petycji w sprawie ujęcia w planie
inwestycji na 2020 r. budowy ul. Piaskowej. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uznaje zasadność petycji
w zakresie potrzeby realizacji tej drogi i proponuje wprowadzenie jej do realizacji w miarę możliwości
finansowych miasta w najbliższych latach.
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