
UCHWAŁA NR XXVII/235/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie drogi na ul. Liliowej 
na Osiedlu Południe w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art.l8b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) wzw. żart. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia lllipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję w przedmiocie budowy ulicy Liliowej w Makowie Mazowieckim 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/235/2021 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 16 marca 2021 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/235/2021

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie drogi na ul. Liliowej 
na Osiedlu Południe w Makowie Mazowieckim

Dnia 1 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim wpłynęła petycja mieszkańców 
w sprawie drogi na ul. Liliowej na Osiedlu Południe w Makowie Mazowieckim.

W petycji podniesiono, że od 17 lat nawierzchnia ulicy Liliowej jest w złym stanie. Liczne dziury, 
nierówności i koleiny utrudniają mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. Mieszkańcy wnioskowali 
o natychmiastowe działania mające na celu doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego.

Na podstawie art. 9 ust. 2. ustawy o petycjach (Dz. U. z2018r. poz. 870.) petycja złożona do organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zgodnie z § 89k Statutu 
Miasta Maków Mazowiecki, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada sprawę i prowadzi postępowanie 
wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, petycją lub wnioskiem. Przygotowuje i przedstawia Radzie 
Miejskiej propozycję załatwienia spraw wynikających z kierowanych do Rady Miasta skarg, wniosków 
i petycji.

W dniu 8 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w czasie którego 
rozpatrzono ww. petycję. Komisja stwierdziła, iż niewątpliwie w obrębie ul. Liliowej wymagana jest 
przebudowa drogi, której stan utrudnia codzienną komunikację mieszkańcom osiedla. Po przeanalizowaniu 
wszystkich argumentów zasadność petycji poddano pod głosowanie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
uznała petycję za zasadną.

W związku z tym ustalono, iż remont ul. Liliowej, jak również ul. Rumiankowej, zostanie zaplanowany 
w budżecie, w miarę posiadanych środków finansowych, o czym zostaną Państwo poinformowani. 
W najbliższym czasie droga zostanie wyrównana, aby poprawić komunikację na osiedlu, ułatwić mieszkańcom 
poruszanie się i dojazd do swoich posesji.

?rzewodn: czący radyoŁDariusz Artur Miecznikowski
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