
 

UCHWAŁA NR IX/51/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania generalnego remontu dróg 

gminnych znajdujących się w miejscowości Wilczogęby o numerach 888 i 616 

 

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

z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Sadowne – po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadowne – uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji w sprawie wykonania generalnego remontu dróg gminnych 

o numerach 888 i 616 z powodu nie uwzględnienia w budżecie na 2019 rok wskazanych 

inwestycji.  

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne do zawiadomienia 

wnioskodawców o sposobie załatwienia petycji.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie  

Do uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania 

generalnego remontu dróg gminnych znajdujących się w miejscowości Wilczogęby 

o numerach 888 i 616 

 

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadowne wpłynęła  petycja od 

mieszkańców z prośbą o wykonanie generalnego remontu dróg gminnych o nr 888 i 616 wraz 

z wykonaniem nawierzchni asfaltowej znajdujących się na terenie miejscowości Wilczogęby. 

Tytułem uzasadnienia mieszkańcy podali, że położenie nawierzchni asfaltowej znacznie 

poprawi komfort mieszkańców Wilczogąb oraz gości licznie odwiedzających Wilczogęby. 

Stan dróg jest bardzo zły a doraźne naprawy nie przyniosą efektu. Po dłuższych opadach 

poruszanie się po nich jest utrudnione i grozi uszkodzeniem pojazdu. Natomiast podczas 

suszy mieszkańcy skarżą się na tumany kurzu. Według  wiedzy i oceny mieszkańców drogi te 

kwalifikują się do remontu przy pomocy funduszy klęskowych MSWiA.  

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i po 

zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz warunkami technicznymi pozytywnie opiniuje 

konieczność remontu w/w dróg, jako pierwszej w kolejności drogi 616. Jednakże w budżecie 

na 2019 rok, nie ma zabezpieczonych środków na tę inwestycję. Jak każdego roku gmina 

wykonuje konserwację dróg żwirowych. W roku 2019 na konserwację dróg żwirowych w 

sołectwie Wilczogęby jest przeznczone 100 ton kruszywa. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, Rada Gminy Sadowne uznała, że rozpatrywana petycja nie 

zasługuje obecnie na uwzględnienie. 


