
UCHWAŁA Nr VI/42/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo 

 

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

(Dz. U. z 2019 poz. 506) i  art. 223 §1, 242 § 1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy 

Sochocin uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wniosek mieszkańców wsi Smardzewo dotyczący kompleksowego remontu drogi gminnej             

o numerze ewidencyjnym 338 rozpatruje się negatywnie. Szczegółowe powody rozstrzygnięcia 

zawiera uzasadnienie.  

 

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

do poinformowania Wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu 

niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr VI/42/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo 

 

Pismem z dnia 13 lutego 2019 roku wnioskodawcy zwrócili się do Wójta Gminy Sochocin                        

o kompleksowy remont drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 338 w miejscowości Smardzewo. 

Następnie Wójt Gminy Sochocin przekazał powyższy wniosek Komisji skarg, wniosków i petycji                 

z prośbą o ustosunkowanie się do powyższego tematu. 

 

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. 2019 poz. 506) rada gminy rozpatruje skargi, wnioski oraz petycje składane przez obywateli             

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

 

Stosownie do §5 ust. 2 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 po uzyskaniu odpowiedzi od wójta                               

i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinie i proponuje sposób rozstrzygnięcia 

skargi, wniosku, petycji przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały. 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji z udziałem 

wnioskodawców, Wójta Gminy Sochocin oraz pracowników Urzędu Gminy w Sochocinie, podczas 

którego zostały omówione procedury i prace mające na celu przeprowadzenie kompleksowego 

remontu wnioskowanej drogi. W budżecie gminy na bieżący rok nie zostały zaplanowane środki 

pieniężne na wykonanie kompleksowego remontu, jak również droga ta nie jest ujęta w zadaniach 

inwestycyjnych w 2019 roku. 

 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta oraz wnioskodawcy, Komisja zadecydowała rozpatrzeć 

wniosek negatywnie, jednocześnie informując, że newralgiczne punkty będą sukcesywnie naprawiane.   

 

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. 

          

 


