
Projekt z dnia 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wniosku dotyczącego bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na ul. Szerokiej

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniesione w dniu 2 grudnia 2019 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo 
dotyczące bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na ul. Szerokiej w Hrubieszowie, które wpłynęło do 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 4 grudnia 2019 r. przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta 
zgodnie z właściwością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2019 r. z Biura Skarg, Wniosków i Petycji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji do Rady Miejskiej w Hrubieszowie wpłynęło pismo Mieszkańca na bezczynność celową

miejscowych władz, dotyczące w części Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Po otrzymaniu pisma, stosownie do postanowień Działu IV Rozdział 3 Statutu Gminy Miejskiej

Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia

31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, w dniu 10

grudnia 2019 r. przekazał pismo Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu

postępowania wyjaśniającego, stosownie do postanowień § 63 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów,

ustaliła co następuje.

Rozpatrując pismo zatytułowane „skarga" ustalono, że w istocie jest to wniosek dotyczący
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na ul. Szerokiej.

Komisja uznała za zasadną zmianę organizacji ruchu na ul. Szerokiej, polegającą na wprowadzeniu

ruchu jednokierunkowego na wysokości od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Pogodną i ul. 27

Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, z wyjazdem od ul. Narutowicza.

Zdaniem Komisji ostateczną decyzję w tej sprawie należy podjąć po zasięgnięciu opinii

mieszkańców osiedla „Śródmieście” wyrażonej podczas zebrania mieszkańców osiedla.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. Komisja podjęła uchwałę nr 5/2019 w sprawie uznania

skargi na Burmistrza Miasta Hrubieszowa za wniosek dotyczący bezpieczeństwa i porządku w ruchu

drogowym na ul. Szerokiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1989 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z

późn. zm.) organizacja ruchu drogowego na drodze gminnej należy do kompetencji Burmistrza Miasta.

W związku z tym wniosek należy przekazać zgodnie z właściwością.

Mając na uwadze powyższe należy podjąć niniejszą uchwałę.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził: JANUSZ POLICHA

inspektor ds. obsługi Rady

Miejskiej

i jednostek pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:
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Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdził: ANNA NAJA
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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