UCHWAŁA NR XXIII/341/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dodatkowego oświetlenia ulicznego w Ciochowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 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 i art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję wniesioną przez mieszkańców sołectwa Ciochowice w dniu
23 września 2020 r. w sprawie ujęcia w planie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Toszek
zainstalowania lampy ulicznej przy skrzyżowaniu dróg gminnych ulicy Toszeckiej i Osiedlowej w Ciochowicach
oraz przy drodze powiatowej ul. Wiejskiej 34 w Ciochowicach z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie

W dniu 23 września 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła petycja w sprawie ujęcia w planie
modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Toszek zainstalowanie lampy ulicznej przy skrzyżowaniu dróg
gminnych ul.
Toszeckiej
z Osiedlową w Ciochowicach oraz przy drodze powiatowej
ul. Wiejskiej 34 w Ciochowicach.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.870) petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie zgodnie z art.
18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 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 działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami
§ 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.
poz. 6521 z późn. zm.) podczas posiedzenia w dniu 26 listopada 2020 r. przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła uwagę, że niniejsza petycja została złożona zarówno do Rady
Miejskiej w Toszku, jak i do Burmistrza Toszka. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że mieszkańcy
Ciochowic zwracają się o uwzględnienie w planowanej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Toszek
dobudowy dodatkowych punktów do istniejącego oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciochowice. Z uwagi na to,
że planowane zadanie ujęte w uchwale Rady Miejskiej w Toszku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Toszek pn.:"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek” dotyczy
wyłącznie wymiany istniejących już opraw sodowych na ledowe, a nie dobudowy nowych opraw oświetlenia
ulicznego, należy uznać petycję za bezzasadną.
Ponadto według pozyskanych informacji od Burmistrza Toszka istnieje możliwość instalacji dodatkowych
lamp ulicznych w ramach posiadanych wolnych środków w budżecie gminy. Za wykonanie budżetu odpowiada
jednak organ wykonawczy, tym samym nie pozostaje ta kwestia w kompetencji organu stanowiącego.
Z rozpatrzenia przedmiotowej petycji Komisja sporządziła stosowne sprawozdanie, które zostało
przedstawione Radzie.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała. Biorąc
pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w tym brzmieniu wydaje się uzasadnione.
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