
UCHWAŁA NR XXVI/234/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą, w sprawie przebudowy ulic: 
Osikowej, Kasztanowej, Jodłowej, Akacjowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 tj.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią Petycji w sprawie przebudowy ul. Osikowej, ul. Kasztanowej, ul. Jodłowej, 
ul. Akacjowej w Osieku nad Wisłą  Rada Gminy nie uwzględnia podnoszonych w niej postulatów. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy ze zrozumieniem odnosi się do postulatów podnoszonych w rozpatrywanej petycji, niemniej 
jednak uzasadniając swoją decyzję pragnie wskazać, iż Gmina dysponując ograniczonymi środkami 
finansowymi zmuszona jest do realizowania zadań na podstawie planów wieloletnich, tworzonych dla 
całego obszaru Gminy. 

Gmina Obrowo w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców nieustannie inwestuje w system dróg 
na jej terenie. 

Plan inwestycji drogowych na każdy rok określany jest w budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w oparciu o wnioski składane do projektu budżetu, plany inwestycyjne, planowaną 
infrastrukturę oraz w oparciu o możliwości pozyskania finansowania. 

Stworzony i przyjęty uchwałą plan wydatków inwestycyjnych następnie realizowany jest przez organ 
wykonawczy. 

W przypadku postulowanej kompleksowej modernizacji wskazanych w petycji dróg, możliwa ona będzie 
po wybudowaniu infrastruktury towarzyszącej przynajmniej w podstawowym zakresie. 

W stosunku do obszernej argumentacji prawnej wskazanej w petycji Rada Gminy w Obrowie stoi na 
stanowisku, iż wynikający z ustawy o drogach publicznych obowiązek zarządcy drogi do utrzymywania 
odpowiedniego stanu technicznego sieci dróg publicznych, opracowywania dokumentacji projektowej na 
budowę i remonty dróg a także utrzymywania infrastruktury towarzyszącej, nie oznacza iż gmina na żądanie 
(choćby uzasadnione), winna podejmować natychmiastowe działania zmierzające do budowy nowej lub 
modernizacji drogi. 

Gmina Obrowo realizuje ustawowe zadania własne w oparciu o priorytety społeczne, ekonomiczne oraz 
racjonalne. Celem dalekosiężnym Gminy jest remont oraz modernizacja każdej wymagającej tego drogi 
gminnej. Odbywać się to jednak będzie w kolejności, w oparciu o przepisy i przyjęte priorytety.
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