
UCHWAŁA NR 370/XXXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnić petycji wniesionej w dniu 28 września 2021 r., zarejestrowanej pod nr 
OR.152.012.2021, przez mieszkańców Gminy Kłobuck. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku do zawiadomienia osoby 
reprezentującej wnoszących petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 370/XXXVII/2021 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Kłobucku została wniesiona petycja, zarejestrowana pod nr 
OR.152.012.2021, w której wnoszący żądają wyjaśnienia powodów planowanej zmiany decyzji o lokalizacji 
chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku. Wnoszący przedstawiają także argumenty uzasadniające 
zlokalizowanie chodnika po zachodniej stronie ulicy (strona prawa, patrząc od ul. Zakrzewskiej). 

W trakcie rozpatrywania petycji Urząd Miejski w Kłobucku zwrócił się do biura projektowego, któremu 
zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, o wydanie opinii zawierającej techniczne uzasadnienie 
lokalizacji chodnika po jednej ze stron. Według biura projektowego optymalną lokalizacją chodnika powinna 
być zachodnia strona ul. Korczaka. W taki też sposób chodnik zostanie zaprojektowany. W związku z tym 
tutejszy urząd, nie dokonał zmiany decyzji o lokalizacji chodnika, a więc wyjaśnienie powodów zmiany (której 
nie ma) jest bezprzedmiotowe. Konsekwencją zaistniałej sytuacji jest brak możliwości uwzględnienia petycji. 

Pouczenie o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach: sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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