UCHWAŁA Nr 39/Y1/19
RADY MIEJSKIEJ w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki wsi Jarzynny Kierz

Na podstawie art. 18b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miejska w
Chorzelach uchwala, co następuje:
§11. Nie uwzględnić wniosku mieszkanki wsi Jarzynny Kierz z dnia 18 grudnia 2018 r. (data
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach - 28 grudnia 2018 r.) w sprawie
zainstalowania oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarzynny Kierz w roku budżetowym
2019.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały.
§2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnioskodawców o
sposobie załatwienia wniosku.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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dr Michał Wiśnicki

Załącznik do
Uchwały Nr 39m /19
Rady Miejskiej w Chorzełach
z dnia 28 łutego 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2018 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach
wpłynął wniosek mieszkanki wsi Jarzynny Kierz w sprawie zainstalowania oświetlenia
ulicznego w miejscowości Jarzynny Kierz.
Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z § 59 ust 1 Statutu Gminy Chorzele
powyższy wniosek skierował do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem zajęcia w tej
sprawie stanowiska i przedstawienie go Radzie Miejskiej w Chorzelach.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie złożonego wniosku przeprowadziła
stosowne postępowanie wyjaśniające i na podstawie zebranych materiałów oraz wyjaśnień,
ustaliła, że:
1) Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach podjął działania zmierzające do wykupienia
postawionych słupów w Jarzynnym Krzu stanowiących własność PGE Dystrybucja
oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Ostrołęka. Właściciel słupów wskazał jednak
na ich znaczny stopień zużycia, co sprawia, że nie byłyby one w dłuższej
perspektywie użyteczne do wykorzystania ich w celu zawieszenia opraw.
2) W trakcie wyjaśniania sprawy z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w
Chorzelach pojawiła się koncepcja postawienia nowych słupów, które mogłyby zostać
wykorzystane do stworzenia sieci oświetleniowej w Jarzynnym Krzu. Oprawy
oświetleniowe mogą zostać przyłączone do sieci energetycznej, która w tej chwiłi
została zmodernizowana przez PGE. Wymaga to jednak stworzenia całego projektu
nowej sieci, uzyskania warunków przyłączenia do sieci oraz otrzymania stosownego
zezwolenia.
3) Koszt zakupu samych lamp i słupów jest relatywnie niewielki, jednak same koszty
projektowe są znacznie większe i na razie nie zostały ujęte w budżecie na rok 2019.
4) W budżecie Gminy Chorzele nie przewidziano w 2019 roku zakupu lamp sołamych, o
których mowa we wniosku.
Mając powyższe na uwadze. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosek z dnia 18
grudnia 2018 roku złożony przez mieszkankę wsi Jarzynny Kierz w sprawie zainstalowania
oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarzynny Kierz uznała za uzasadniony z tą uwagą, że
kwestię tę należy rozważyć w późniejszych latach.
Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu wniosku oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie z dnia 22 stycznia 2019 roku
zgodziła się ze stanowiskiem Komisji i również uznała przedmiotowy wniosek, co do zasady
za uzasadniony. Z uwagi jednak na powyższe, w tym w szczególności z powodu braku
środków w budżecie na ten cel, wniosek ten obecnie nie jest możliwy do zrealizowania, co
jest jednoznaczne z tym, że nie może obecnie zostać uwzględniony do realizacji w 2019 roku.
Nadmienić należy, że Rada Miejska zamierza dążyć do tego, by projekt budowy sieci
oświetleniowej w Jarzynnym Krzu został dopisany do inwestycji w roku 2019 lub najpóźniej
w roku 2020. Jeśli natomiast procedura stworzenia projektu oświetlenia będzie się przedłużać.
Rada Miejska będzie dążyć do tego, by na rok 2020 przewidzieć zakup lamp sołamych do
Jarzynnego Krza w pierwszej kolejności.
PRZEWO

POUCZENIE

Zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie
określonym w rozdziale 2 działu Vłlł Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ponadto Rada Miejska w Chorzelach informuje, iż zgodnie z art. 247 w zw. z art. 238 i art.
239 kpa w przypadku gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, został uznany za bezzasadny
i jego bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowi wniosek
bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
wnioskodawcy.

Wr Michał Wiśnicki

