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UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 
RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 stycznia 2021 r. wniesionej przez 
mieszkańców miejscowości Nowosielce

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Zarszyn uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Zarszyn, po rozpatrzeniu petycji z dnia 3 stycznia 2021 r. 
wniesionej przez mieszkańców miejscowości Nowosielce w zakresie naprawy 
i położenia powierzchni asfaltowej na ul. Sadowej uznaje petycję za zasadną co do istoty 
i wprowadzi to zadanie do realizacji w części;

2. U zasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA GMINY
38-530 ZARSZ/N
woj. podkarpackie

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/285/2021
z dnia 21 lipca 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Zarszyn wpłynęła petycja opatrzona datą 
z 3 stycznia 2021 r. w sprawie naprawy i położenia powierzchni asfaltowej na 
ul. Sadowej, wniesiona przez mieszkańców miejscowości Nowosielce. Petycja ta była 
skierowana do Wójta Gminy Zarszyn.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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.

Po myśli art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) rzeczona petycja została opublikowana na stronie internetowej 

Gminy Zarszyn.

W dniu 19.05.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Po dokonanej analizie i dyskusji komisja stwierdziła, że petycja jest zasadna. Komisja 
zaleciła poprawienie powierzchni drogi punktowo tak zwanym klińcem.

Wobec powyższego Rada Gminy Zarszyn, podzielając stanowisko 
przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia jak w uchwale.
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