
UCHWAŁA NR XII/51/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r 
poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska 
w Nowej Słupi uchwala co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2019 r. (data 
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) w sprawie polubownego rozwiązania umowy z projektantem, której 
przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim następującego zdania: 
„Opracowanie kompletu dokumentacji projektowo-wykonawczej w ramach zadania: Dokumentacja projektowa na 
rozbudowę drogi gminnej ul. Łazy o Nr 352072T (2017-2019)” – uznaje się, że petycja zasługuje na uwzględnienie 
w całości.

§ 2. 1. Powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowej Słupi obowiązek poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

2. Uzasadnienie dla sposobu rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Po rozwiązaniu umowy i rozliczeniu z projektantem zgodnie z zaawansowaniem prac projektowych zadanie 
o nazwie "Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie 
dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017 – 
2022)” zostanie zlikwidowane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XII/51/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie

Na sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi w dniu 26 kwietnia 2019 r. radni zdecydowali     o zmianie zakresu 
zadania wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie dokumentacji projektowej  i rozbudowa drogi gminnej ul. 
Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa  Słupia (2017 - 2022)" (Uchwała Rady 
Miejskiej nr IX/32/19). Zrezygnowano z rozbudowy drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T, a zadanie otrzymało 
nazwę "Przygotowanie dokumentacji projektowej dogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie 
dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017 – 
2022)”.

Rezygnacja z rozbudowy drogi gminnej ul. Łazy jest istotną zmianą okoliczności, której nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy na "Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej - wykonawczej 
w ramach zadania: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T (2017 - 
2022)".

Konsekwencją takiej zmiany jest zakończenie działań Gminy związanych z przygotowaniem inwestycji, 
która nie będzie realizowana, w związku z czym, dalsze związane z tym wydatki będą miały charakter 
niecelowy, a ich realizacja nie leży w interesie publicznym. W związku z powyższym petycja zasługiwała na 
uwzględnienie.

Wskazana wyżej zmiana zakresu zadania, czyli rezygnacja z rozbudowy ul. Łazy, umożliwia Burmistrzowi, 
na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 6, odstąpienie w imieniu Gminy od Umowy Nr 172/2018 z dnia    27.06.2018 r.
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