UCHWAŁA NR .....................
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ........................................

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką Borkowicz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżń. zm.)1 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) Rada Miejska w Lipnie u c h w a l a, co
następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 13 września 2019 r. mieszkańców Osiedla Witonia użytkownicy ulic Grabowej, Olszowej, Parkowej i Radnej Rady Miejskiej Anny SawickejBorkowicz w sprawie remontu nawierzchni oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
- oddala się petycję.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie oraz
upoważnia się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej
załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Koszczka
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1696.

Uzasadnienie do uchwały nr .......... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ............ . w sprawie
rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy
ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką-Borkowicz.
W przedmiocie petycji z dnia 13.09.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) należy
stwierdzić, że część remontów drogi poprzez wyrównywanie nawierzchni zostało wykonane w
miesiącu sierpień - wrzesień. Drogi te posiadają nawierzchnię nieutwardzoną i podczas
niesprzyjających warunków atmosferycznych ulęgają dość szybkiej degradacji, tak jak podkreślili
wnioskodawcy w petycji, iż tworzą się dziury i zastoiska wody. Gmina Miasta Lipna stara się
reagować na utrudnienia w poruszaniu się samochodów czy ruchu pieszego poprzez
wyrównywanie i nawożenie drogi, jednakże z uwagi na ograniczone środki w budżecie
przeznaczane na remonty czy inwestycje nie są one wykonywane natychmiastowo. Gmina Miasta
Lipna wykonuje prace naprawcze 3-4 razy w roku. Sytuacja związana z ul. Parkową, zalanie jej z
ul. Ogrodowej zdarzyła się raz po wykonaniu przebudowy ul. Ogrodowej i miało to miejsce
podczas nienormatywnego opadu, który wystąpił w mieście Lipno. Dodatkowo po wykonywaniu
przebudowy na ulicy Ogrodowej na chodnikach znajdowała sie większa ilość piasku, która wraz z
piaskiem z ulic nieutwardzonych oraz przyległych posesji do ul. Ogrodowej, zapchało separator
ropopochodny wraz z osadnikiem na ul. Parkowej. Udrożnienie separatora nastąpiło
niezwłocznie, a w miesiącu wrześniu specjalistyczna firma wyczyściła urządzenia w ul. Parkowej.
Należy również uznać, że konieczność pilnego remontu ulic wymienionych w petycji nie
budzi wątpliwości. Jednakże biorąc pod uwagę konieczności dokonania i realizacji innych
inwestycji w mieście realizowanych lub planowanych ( termomodernizacja sp3,budowa budynku
komunalnego, przebudowa ul. Ogrodowej, termomodernizacja hali sportowej sp2, budowa hali
sportowej sp3 ) nie było możliwości ujęcia tego w planach w roku 2019. Będą natomiast czynione
starania, aby powyższe prace inwestycyjne określone we wniosku mieszkańców zostały
zrealizowane w latach 2020-2023.
Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji oddala się petycję z powodów wskazanych powyżej.

