
Uchwała nr … 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 9 

ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu petycji z dnia 12 marca 2021 roku w interesie publicznym w zakresie 

remontu drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy Rada Miejska  

w Ustrzykach Dolnych postanawia nie uwzględnić postulatów zawartych w petycji,  

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do 

zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr … 

Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …… 

 

 
 

W dniu 15 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wpłynęła 

petycja mieszkańców Bandrowa Narodowego nr: 58,63,64,65 w sprawie podjęcia 

działań celem dokończenia inwestycji na drodze gminnej. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11 maja udała się do miejscowości 

Bandrów, aby na miejscu zapoznać się ze stanem drogi o której mowa w petycji.  

Zdaniem komisji znacząco różni się droga w rzeczywistości ze zdjęciami drogi, które 

zostały dołączone do petycji. 

Zdaniem komisji stan w/w drogi jest w dobrym stanie technicznym (w załączeniu 

zdjęcia drogi z tego dnia). 

Gmina Ustrzyki Dolne w budżecie na 2021 rok zabezpieczyła środki na inne 

drogi  w tej miejscowości, które były przedmiotem spotkania wiejskiego w Bandrowie. 

Biorąc powyższe okoliczności przedmiotowej sprawy, Komisja Skarg Wniosków 

i Petycji przy Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych rekomenduje Radzie Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych nie uwzględnić petycji złożonej przez mieszkańców Bandrowa 

Narodowego nr: 58,63,64,65. 

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie przez 5 radnych Komisji. 

 

 


