
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XLVI/316/2022 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2022 r. 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 559, , 1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Uwzględnia się petycję z dnia 18 maja 2022r. w sprawie włączenia   latarni 

ulicznych na ul. Długiej i ul. Bukowej we wsi Łysomice. 

 

 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła w życie  

6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 

postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być 

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 

działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego, lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w 

zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: 

publicznym; podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Do Rady Gminy Łysomice  

18 maja 2022 r. wpłynęła petycja Pana Damiana Saletnika (wnioskodawca wyraził zgodę na 

upublicznianie na stronie internetowej Gminy Łysomice danych osobowych oraz 

administrowanie nimi zgodnie z przepisami RODO) z 18 maja 2022 r. w sprawie włączenie  

nigdy nie działających latarni ulicznych na ul. Długiej i ul. Bukowej we wsi Łysomice.   

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie 

jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079) rada gminy rozpatruje petycje. 

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r. Komisja zapoznała się z petycją i ustaliła, że 

budowa oświetlenia drogowego została zrealizowana na podstawie umowy z Zakładem Usług 

Komunalnych w Gostkowie z dnia 26.10.2020 r. nr 136.2020.U. Koszt inwestycji wyniósł 

35 970,00 zł brutto. 

 Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej została podpisana przez Energa 

Operator SA. w dniu 10 grudnia 2020 r., natomiast dnia 22 grudnia 2020 r. zostało wysłane 

pismo wraz z oświadczeniem o gotowości przyłączeniowej. Od momentu podpisania umowy 

rozpoczął się 14 miesięczny okres, jaki Energa Operator ma na wybudowanie przyłącza.  

W związku z przedłużającym się czasem realizacji przyłącza został wystosowany  

e-mail do przedstawiciela Energa Operator z prośbą o pomoc w załatwieniu sprawy. Z uwagi 

na brak reakcji i odpowiedzi na ww. prośbę w dniu 3 marca 2022 r. zostało wysłane oficjalne 

pismo. W otrzymanej odpowiedzi Energa Operator poinformowała o wykonaniu przyłącza do 

dnia 25 kwietnia 2022 r. W dniu 11 maja 2022 r. wpłynęło pismo od Energa Operator  

z informacją, iż w dniu 5 maja 2022 r. został dokonany odbiór techniczny przyłącza,  

do przedmiotowego pisma załączony był również rachunek za wykonanie przyłącza, który 

został opłacony. W związku z wykonaniem przyłącza został wysłany wniosek do Energa 

Obrót o podpisanie umowy kompleksowej na dostawę energii do przedmiotowych lamp. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice uwzględnia petycję z 18 maja 2022 r.  

w sprawie włączenie  nigdy  nie działających latarni ulicznych na ul. Długiej i ul. Bukowej 

we wsi Łysomice. 

Ponadto Rada Gminy Łysomice poucza, że na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej 

ustawy o petycjach Rada może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty 

lub dowody nieznane podczas rozpatrywania wcześniejszej petycji. 
 


