
UCHWAŁA NR XXV/238/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie odpowiedzi na petycję o wybudowanie infrastruktury wodociągowej doprowadzającej wodę oraz 
kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kałuszyn. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870), art. 9 ust.2 
ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372). 

Rada Miejska w Kałuszynie, 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Udzielić odpowiedzi na petycję z dnia 23 września 2021 roku o wybudowanie infrastruktury wodociągowej 
doprowadzającej wodę oraz kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki położonych na terenie Gminy Kałuszyn. Treść 
odpowiedzi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kałuszynie 

 
 

Władysława Zofia Mirosz 

 

Id: 1BF3CAA9-48E2-48B4-ACE7-7F3351F59F09. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXV/238/2021 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

Uzasadnienie  

 W odpowiedzi na petycję o wybudowanie infrastruktury wodociągowej doprowadzającej wodę oraz 
kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki na działkach o nr ewidencyjnych: 2140/8, 2141/8, 2142/8, 4202, 4201, 
2140/5, 2141/5, 2142/5, 2140/4, 2142/4, 2142/4, 2140/3, 2141/3, 2142/3 położonych w obrębie miasta 
Kałuszyn. Rada Miejska w Kałuszynie informuje, że wniosek ten został, przeanalizowany przez radnych pod 
kątem finansowym. Radni zapoznali się także z opinią Burmistrza oraz Skarbnika w tej sprawie. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy  Rada Miejska informuje, że z uwagi na planową realizację inwestycji, które 
otrzymały dofinansowanie środkami zewnętrznymi (dotacje) oraz koniecznością ich uzupełnienia środkami 
własnymi, wnioskowane zadanie nie będzie mogło zostać  w 2022 roku zrealizowane. Jednocześnie informuję, 
iż powyższy wniosek zostanie wzięty pod uwagę w kolejnych latach podczas planowania budżetu. 
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