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UCHWAŁA NR .../XXXI/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami 
do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) art. 241, art. 242 § 1, art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie kontynuacji 
budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu, Rada 
Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie kontynuacji budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami 
do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu uznaje wniosek za zasadny. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie 
rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXXI/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 19.05.2021 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Praszce wniosek w sprawie kontynuacji budowy 
nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonego wniosku. Uchwałą z dnia 09.06.2021 r. 
Komisja zaopiniowała wniosek za zasadny. 

Rada Miejska stwierdziła, iż argumenty zawarte we wniosku są zasadne, jednak jego realizację uzależnia od 
możliwości finansowych budżetu Gminy Praszka.
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