UCHWAŁA NR XLII/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Skorocice.
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.
2018 poz. 870)
Rada
Miejska
w Wiślicy,
uchwala
co
następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Wiślicy postanawia
pozytywnie rozpatrzeć petycję mieszkańców Skorocic dotyczącą niskiego ciśnienia wody złożoną w dniu
18.06.2021r. przez podmiot reprezentujący Panią Małgorzatę Kopeć z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wiślicy, zobowiązując do przesłania
wnoszącemu petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/251/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 17 września 2021r.
W dniu 18 czerwca 2021 r wpłynęła petycja od mieszkańców Skorocic, (złożona przez podmiot
reprezentujący – Panią Małgorzatę Kopeć) w sprawie notorycznego niskiego ciśnienia wody, a w
niektórych rejonach nawet braku wody z wodociągu.
Powyższa petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Wiślicy w celu zbadania jej zasadności.
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 r. po dokonaniu oceny formalno - prawnej
wydała opinię przedstawioną poniżej dotyczącą złożonej petycji.
Analiza stanu faktycznego, wykazała iż u tych mieszkańców Skorocic, których posesje są
usytuowane na wzniesieniu mają w porze letniej problemy z ciśnieniem wody. Jak poinformował
kierownik referatu komunalnego w związku z czasowymi spadkami ciśnienia i
przerwami w dostawie wody zostały przeprowadzone następujące prace:
- przeprowadzono przegląd serwisowy firmy Wilo w celu zapewnienia niezawodności działania
zestawu hydroforowego na przepompowni wody w Gorysławicach;
- wyregulowano pompy i falowniki;
- zostało podniesione o 05 atm. ciśnienie wody na przepompowni w Gorysławicach;
- w celu podwyższenia ciśnienia wody usunięto usterkę na zasilaniu dodatkowym
dwustronnym(na tzw.bajpasie) pozwalające dostarczać zwiększone ilości wody w okresach
wzmożonych rozbiorów wody.
Ponadto Burmistrz na czerwcowej sesji poinformował, iż w przyszłości nastąpi modernizacja
ujęcia wody wraz z przesyłem, na którą zostały zabezpieczone środki.
Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Wiślicy po rozpatrzeniu, analizie i zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia
pozytywnie rozpatrzeć
przedmiotową petycję.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji
nie może być przedmiotem skargi.
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