
UCHWAŁA Nr V/40/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym                       

(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.)  i  art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Gminy Sochocin 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wniosek Pana P.B. dotyczący zabezpieczenia środków pieniężnych na remont drogi gminnej 

nr ewidencyjny 176 w miejscowości Pruszkowo rozpatruje się negatywnie. Szczegółowe powody 

rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sochocin, zobowiązując 

do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu 

niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr V/40/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin 
 

 

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 roku wnioskodawca zwrócił się do Przewodniczącego Rady oraz 

Rady Gminy Sochocin o zabezpieczenie środków pieniężnych na remont drogi gminnej                           

nr ewidencyjny 176 w miejscowości Pruszkowo. Powyższy wniosek Rada Gminy Sochocin 

rozpatrzyła negatywnie. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             

(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.)  rada gminy rozpatruje skargi, wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.  

 

Stosowanie do §5 ust. 1 zasad i trybu działania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

Sochocin stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/89/2008 Rady Gminy z dnia 27 maja 2008 

roku w sprawie uchwalenia statutu gminy, Komisja w dniu 7 stycznia 2019 roku zwróciła się z prośbą 

do Wójta Gminy Sochocin o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. 

 

W dniu 10 stycznia 2019 roku pismem znak R.7021.5.2019 Wójt Gminy Sochocin poinformował, że 

przedmiotowa droga służy tylko jako dojazd do gruntów rolnych przyległych bezpośrednio do niej,              

a nawierzchnia jezdni jest gruntowa. Po przeanalizowaniu prac związanych z wykonaniem remontu 

lub przebudowy drogi, w wyniku której nastąpiłoby podwyższenie parametrów technicznych                

i eksploatacyjnych, ustalono, że należy wykonać prace geodezyjne, dokonać uzgodnień, uzyskać 

niezbędne pozwolenia, wykorytować jezdnię, ułożyć warstwę podbudowy dolnej i górnej.  

Wykonanie powyższych prac wiąże się z zaplanowaniem, zabezpieczeniem i poniesieniem znacznych 

nakładów finansowych. 

 

W dniu 22 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

Sochocin, na którym po wysłuchaniu stanowiska Wójta Gminy Sochocin oraz po zapoznaniu się                 

z wnioskiem w postępowaniu wyjaśniającym zadecydowano przedłużyć termin załatwienia sprawy              

i postanowiono zlecić Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o. w Sochocinie wykonanie 

kosztorysu wstępnego, celem oszacowania kwoty przywrócenia stanu pierwotnego drogi o numerze 

ewidencyjnym 176 w miejscowości Pruszkowo. Na powyższe posiedzenie został również zaproszony 

wnioskodawca. 



 

W dniu 14 lutego 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji                   

z udziałem wnioskodawcy oraz przedstawiciela Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.                

w Sochocinie, który przedstawił kosztorys wstępny na wycięcie krzewów, samosiewek, wyrwanie 

karp i nawiezienie ziemi na kwotę 23 703, 70 zł oraz ułożenie przepustu rurowego na drodze gminnej 

na kwotę 2 553, 65 zł o numerze ewidencyjnym 176 w miejscowości Pruszkowo. 

Po zapoznaniu się z kosztorysami oraz stanowiskiem wnioskodawcy, Komisja zadecydowała 

rozpatrzeć wniosek negatywnie, jednocześnie informując, że w przypadku wycięcia krzewów, 

samosiewek i zagospodarowaniu gałęzi przez wnioskodawcę, zostaną podjęte prace związane                   

z ułożeniem przepustu w rowie co poprawi przejezdność drogi i umożliwi dojazd sprzętem rolniczym 

do pól przyległych do przedmiotowej drogi. 

 

Jednocześnie Rada Gminy Sochocin poucza wnioskodawcę, iż stosownie do treści art. 246 §1 

kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia 

wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w art. 239 KPA mówiącym, że                 

w przypadku ponowienia wniosku bez wskazania nowych okoliczności rada może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko bez zawiadamiania wnioskodawcy. 

 

 

 

 


