
 PROJEKT
UCHWAŁA Nr ….. 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 
z dnia ….................. 

w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Przystajń, po zapoznaniu się
z wnioskiem Komisji skarg, wniosków i petycji, uchwala co następuje: 

§ 1.

Uznać petycję dot. podjęcia niezwłocznych działań związanych z remontem ul. Widawa w części do
tej pory nieutwardzonej za zasadną.

§ 2.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przystajń. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



                                                                                              Załącznik do uchwały Nr …..........
                                                       Rady Gminy Przystajń 
                                                                                              z dnia …....

UZASADNIENIE
w sprawie rozpatrzenia petycji dot. podjęcia niezwłocznych działań 

związanych z remontem ul. Widawa w części do tej pory nieutwardzonej

Komisja  skarg,  wniosków  i  petycji  prowadząc  postępowanie  wyjaśniające  (posiedzenia  komisji:
22 marca 2021 r. i 4 maja 2021 r.) zapoznała się z udostępnionymi przez Urząd Gminy informacjami
dotyczącymi remontu ul. Widawa w części do tej pory nieutwardzonej.

Komisja w dniu 22 marca 2021 r. udała się na omawianą ulicę celem zapoznania się z jej faktycznym
stanem.  Stan  techniczny  drogi  był  katastrofalny,  nawierzchnia  zniszczona  z  licznymi  dziurami,
ubytkami i koleinami. Droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Z uwagi na ukształtowanie
terenu, warunki gruntowe i brak rowu odwadniającego droga jest podmywana i niestabilna. Komisja
uznała za zasadne przeprowadzenie remontu nawierzchni. 

W dniu 4 maja 2021 r. na kolejnym posiedzeniu komisja uzyskała informację o przeprowadzonych
pracach remontowych na omawianej drodze. Gmina w ramach funduszy przeznaczonych na remonty
dróg  gminnych  w  2021  r.  wykonała  utwardzenie  nawierzchni  drogi  frezem.  Gmina  w  dalszym
etapie wykona rów odwadniający.


