
 

 

 

 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 27 listopada 2020 r. 

 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 

 

Sz. P . 

………………. 

 

 

ZAWIADOMIENIE PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ O SPOSOBIE JEJ 

ZAŁATWIENIA 

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich zawiadamia Pana o sposobie załatwienia petycji, która 

wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie w dniu 8 października 2020 r., w 

przedmiocie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie. Na sesji Rady 

Miejskiej w Katach Wrocławskich podjęta została uchwała o sposobie załatwienia petycji 

zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. W ocenie Komisji, 

a następnie Rady Miejskiej Pańska petycja zawiera żądanie dotyczące zadania inwestycyjnego, 

które powinno zostać objęte wnioskiem do budżetu, złożonym do dnia 30 września 2020 r. 

Rada Miejska mogłaby uczynić tę kwestię przedmiotem rozpoznania dopiero po ujęciu 

takiego zadania w projekcie uchwały budżetowej, bądź też zgłaszając zmiany do projektu 

uchwały budżetowej, domagając się wykonania takiego zadania. Mając na uwadze powyższe, 

Rada Miejska doszła do wniosku, że w opisanych wyżej sytuacjach przedmiot petycji mógłby 

stać się przedmiotem prac Rady Miejskiej.  

Rozpatrując petycję Rada Miejska, uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, postanowiła zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 

o: 



-  pilne zadysponowanie równiarki na ulicę Jagodową (dokładną ilość oraz zakres prac ustali 

Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie po wizji lokalnej),  

- wykoszenie pobocza przy uwzględnieniu niebezpiecznego skrzyżowania z ulicą 

Truskawkową  oraz utwardzenie i wytyczenie pasa dla pieszych, którzy poruszają się tą ulicą,  

- wyegzekwowanie prawidłowego przebiegu ruchu drogowego na osiedlu, zwrócenie uwagi 

na nieprawidłowe i niezgodne z przepisami poruszanie się samochodów ciężarowych 

obsługujących budowę,  

- udrożnienie przejazdu na ulicy Tatarakowej (zakres prac ustali wydział dróg po wizji 

lokalnej).  

 Rada Miejska deklaruje wystąpienie do Burmistrza z ww. wnioskami.  

W ocenie organu stanowiącego wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w 

Krzeptowie jest konieczne, ale po zakończeniu prac związanych z powstającymi kolejnymi 

budynkami oraz w zgodzie z harmonogramem nakładek ustalonym przez odpowiednią 

komisję Rady Miejskiej – Komisję Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

 

Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła uchwałę nr 

______________, którą przesyłam w załączeniu. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

 

 

______ 

Zał.  

- uchwała nr ________Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. 

 


