UCHWAŁA NR XII/67/2019
RADY GMINY CISEK
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 9 ust.2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870 ) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 5 sierpnia 2019 r. petycja dotycząca oznaczeń przystanków
autobusowych nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zawiadomi wnoszącą petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XII/67/2019
Rady Gminy Cisek
z dnia 23 września 2019 r.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła się rozpatrzeniem petycji P. Katarzyny G. z dnia 29 lipca
2019 r.
która
wpłynęła
do
Urzędu
Gminy
w Cisku
dnia
05 sierpnia
2019 r.
w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według:
1. chronologii węzła komunikacyjnego np. 01,02,03,04.05, poprzez montaż naklejki lub tabliczki
z oznaczeniem.
2. numeru przystanku autobusowego według właściwości i spisu:
3. wprowadzenia rozkładu chronologicznego (spisu wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni
powszednich, sobót, niedziel,
4. podaniem numeru przystanku na rozkładzie,
W tym celu zapoznano się z obowiązującymi przepisami w tym temacie:
- ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz, U z 2018r.poz.870),
- ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.2016,
poz.2435),
- ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.1990)
- uchwałą Nr XIII/ 80/ 2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 .02.2016, w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cisek oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- zmianą statutu Gminy Cisek z dnia 01.10.2018.
Po zapoznaniu się z w/w dokumentami i przeanalizowaniu tematu ustalono:
Na terenie Gminy Cisek zarządcy dróg tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg
i Gmina Cisek zajmują się numeracją i oznakowaniem przystanków autobusowych polegającym na
ustawieniu znaków drogowych D-15. W celu sprawnej organizacji przejazdów autobusowych większość
przystanków autobusowych ma przypisaną dodatkową nazwę np.” Spółdzielnia”, „Szkoła”, „Byczynice
wieś” „Apteka”, „Lipowina” itp. także wprowadzanie kolejnych numeracji uważa się za bezzasadne.
Obecna numeracja i nazewnictwo przystanków autobusowych na terenie Gminy Cisek jest
wystarczające i pozwala na szybką i sprawną lokalizację poszczególnych przystanków autobusowych.
Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych oznaczeń takich jak zostały
wymienione w petycji.

Id: 7B48A988-1567-45FF-8FC2-3194C37E26A5. Podpisany

Strona 1

