
 

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 marca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska  w Gołdapi uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie 

podjęcia działań w kierunku dokończenia budowy toru rowerowego typu pumptrack położonego przy ul. Lipowej 

na tzw. "szpitalówie" i postanawia przekazać petycję organowi właściwemu tj. Burmistrzowi Gołdapi celem 

rozpatrzenia, z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi do powiadomienia wnoszącego o sposobie 

rozpatrzenia petycji.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

              Wojciech Hołdyński 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XXXIV/287/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 marca 2021 r. 

 

 

 W dniu 15 marca 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Gołdapi petycja dotycząca podjęcia działań  

w kierunku dokończenia budowy toru rowerowego typu pumptrack położonego przy ul. Lipowej na tzw. 

"szpitalówie”. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19.03.2021 r. oraz 29.03.2021 r.  rozpatrzyła 

przedmiotową petycję. Wnoszący petycję wskazał, że ograniczone środki z Budżetu Obywatelskiego nie 

pozwoliły na wykonanie wszystkich niezbędnych prac. Ze względu na pojawiające się akty wandalizmu 

niezbędny jest  monitoring, oświetlenie jak również istnieje potrzeba wzmocnienia skarp trawą z rolki. Kierownik 

Wydziału WIK poinformował, że Urząd przeprowadził rozeznanie cenowe w sprawie zakupu trawy w rolkach 

oraz o możliwości udziału w konkursie „Małe granty na infrastrukturę turystyczną”.  

Po analizie treści petycji oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem wnoszącego petycję oraz Kierownika Wydziału 

WIK członkowie Komisji stwierdzili, że niezbędnym jest zabezpieczenie pumptracka przed kolejną dewastacją 

poprzez zaproponowane przez wnoszącego petycję rozwiązania. Jednakże zgłoszenia w konkursach celem 

pozyskania środków zewnętrznych i zlecenie prac dodatkowych nie jest właściwością Rady Miejskiej w Gołdapi 

a Burmistrza Gołdapi. 

 W związku z powyższym Rada Miejska w Gołdapi uznaje niewłaściwość Rady do rozpatrzenia  

ww. petycji i postanawia przekazać petycję zgodnie z właściwością Burmistrzowi Gołdapi celem rozpatrzenia  

i podjęcia działań w tej materii.  

  


