
 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

OSTRÓW MAZOWIECKA 
ul. 3. Maja 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka 

ul. 3. Maja 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 
 

Petycja (treść z dnia 11 lipca 2018r.) 
 

      Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz.870), wnoszę, w interesie mieszkańców 

Miasta Ostrów Mazowiecka, oraz w imieniu podmiotów wskazanych w tabelach, petycję kierowaną do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, 

dotyczącą wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” poprzez zabezpieczenie w 

budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej miasta środków na ten cel. 

 

Uzasadnienie 

W wyniku konkursu Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało prawie 16 mln złotych dofinansowania z UE na realizację projektu budowy sieci ścieżek 

rowerowych i chodników w Ostrowi Mazowieckiej. Ścieżki i chodniki będą budowane na terenie całego miasta. 

Realizacja projektu przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszania się po Ostrowi. Poprawie ulegnie 

niewątpliwie wizerunek miasta. Projekt zakłada budowę m.in. 17 km ścieżek rowerowych, 15 km chodników, stworzenie nowych, atrakcyjnych 

przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowych, budowę nowoczesnej infrastruktury towarzyszącej. 

W celu wyłonienia wykonawcy projektu Miasto rozpisało łącznie pięć przetargów. W pierwszych czterech nie udało się wyłonić wykonawcy tej 

inwestycji. Przed ogłoszeniem piątego przetargu Burmistrz złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji tego 

zadania do końca października 2019 roku. W piątym przetargu udało się wreszcie wyłonić wykonawcę. Złożona oferta jest wyższa o około 17% niż 

zakładał kosztorys z 2016 roku. Warto w tym miejscu zauważyć, że średnie koszty robót budowlanych znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat. Aby 

Miasto mogło podpisać umowę z wykonawcą potrzebna jest zgoda Rady Miasta na zwiększenie środków w budżecie o kwotę 3,4 mln złotych. 

W tej sprawie odbyły się trzy sesje Rady Miasta, zwołane na wniosek Burmistrza – 6, 14 i 25 czerwca. We wszystkich głosowaniach wniosek 

Burmistrza o zmianę w budżecie, umożliwiającą podpisanie umowy z wykonawcą, został odrzucony przez Radę Miasta. 

Część radnych jest przeciwna zwiększaniu kwoty na budowę ścieżek, proponując rozpisanie kolejnego przetargu. W praktyce ogłoszenie kolejnego 

przetargu daje niewielkie szanse na uzyskanie niższej ceny. Istnieje wręcz ryzyko jej wzrostu. Dodatkowo takie działanie skraca czas na realizację 

inwestycji i tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo  jej wykonania i rozliczenia w terminie. 

W związku z powyższym wnosimy, w interesie mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka, do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka o wyrażenie zgody 

na realizację projektu pn. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” poprzez zabezpieczenie w budżecie miasta i w wieloletniej 

prognozie finansowej miasta środków na ten cel. 

 

 



 

 

 

Lista podmiotów wnoszących petycję w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – 

ROWEROWYCH” poprzez zabezpieczenie w budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej miasta środków na ten cel 

 

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
W związku z pełnieniem nadzoru nad skargami, wnioskami i petycjami oraz wpisem do rejestrów prowadzonych przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie 

art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych .i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), , informujemy, co następuje oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, adres siedziby: ul. 3. Maja 66, 07-300 Ostrów Maz., kontakt mailowy:  

poczta@ostrowmaz.pl lub telefoniczny:  (29) 679 54 50; 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@ostrowmaz.pl  

3. Prawną podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. lit c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na 

podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. Z 2018, poz.870) , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. 

Jedn. Z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego powyżej celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do właściwych organów władzy publicznej, w przypadku gdy dla złożonej przez Panią/Pana skargi/ wniosku/petycji 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka okaże się organem niewłaściwym rzeczowo i/lub miejscowo. 

7. W zależności od dokonanego przez Panią/Pana wyboru środków komunikacji, dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi pocztowemu (co do zasady Poczcie 

Polskiej) celem dopełnienia obowiązku przesłania Pani/Panu zawiadomienia o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

8. W odniesieniu do postępowania w trybie ustawy o petycjach, na opublikowanie skanu petycji wraz z danymi osobowymi, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka musi 

otrzymać Pani/Pana zgodę. W przeciwnym razie dane osobowe podlegają pseudonimizacji poprzez anonimizowanie dokumentu. 

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

10. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania 

przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO; 

11. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

12. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie 

będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

13. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
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Lp. Imię i nazwisko / Nazwa Adres zameszkania / Siedziba 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie skanu 

petycji wraz z moimi danymi osobowymi na 

stronie Urzedu Miasta oraz BIP Miasta 

Ostrów Mazowiecka kierowanej do Rady 

Miasta Ostrów Mazowiecka, dotyczącej 

wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – 

ROWEROWYCH” poprzez zabezpieczenie w 

budżecie miasta i w wieloletniej prognozie 

finansowej miasta środków na ten cel 

( TAK /NIE) 

Data i podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 


