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UCHWAŁA NR XIV/141/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców ul. Jagiełły

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)
w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wniosek z dnia 14 sierpnia 2019 r. wniesiony przez mieszkańców ul. Jagiełły, dotyczący remontu nawierzchni ulicy
uznaje się za zasadny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Mieszkańcy ul. Króla Władysława Jagiełły w piśmie z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwrócili się do Przewodniczącego Rady
Miejskiej Michała Młotka o możliwość wystąpienia na sesji. Po wystąpieniu na sesji w dniu 26 sierpnia br. zgodnie z §
32 ust 1 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy, w związku z obowiązującą
procedurą rozpatrywania wniosków i jego problematyką, decyzją Rady Miejskiej w Iławie wniosek przekazano do
rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania wniosku na posiedzeniu w dniu 17 września br. zapoznała się
z jego treścią i po jego analizie pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ul. Króla Władysława Jagiełły o budowę
nowej nawierzchni ulicy, sugerując wpisanie do planu budżetu miasta na 2020 rok realizację inwestycji z podziałem na
etapy argumentując, że budowa drogi jest ważnym elementem, który uatrakcyjni tamtą część miasta, skomunikuje
z Wyspą Młyńską oraz poprawi komfort życia mieszkańców tego rejonu. Wobec powyższego komisja Skarg Wniosków
i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Iławie uznanie wniosku za zasadny.
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