
UCHWAŁA NR XXVII/254/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2021 r. 
poz.1372)  w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią Petycji z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie: 

1) opracowania koncepcji drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, gazowej, oświetlenia i w oparciu o nią opracowania dokumentacji projektowej potrzebnej do 
uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

2) wybudowania przez gminę Obrowo drogi gminnej publicznej (w I etapie poprzez wydzielenie geodezyjne 
pasa drogowego z uregulowaniem odszkodowań dla obecnych właścicieli gruntów tj. uregulowanie prawne 
własności tego pasa na rzecz gminy)  o przebiegu pokazanym na załączonej mapie sytuacyjno-
wysokościowej wraz z ewidencją gruntów tj. po śladzie istniejącej od 70 lat, utwardzonej żużlem drogi, 
mającej połączenie z drogą wojewódzką 258 Obrowo-Osiek, przebiegającej po działkach nr 2149/33 
należącej do Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Dobrzejewice oraz 512/3 należącej do mieszkańca 
Kawęczyna oraz analizie planu budżetu na rok 2021, Rada Gminy nie uwzględnia podnoszonych w niej 
postulatów. 

§ 2. Rada Gminy Obrowo posiada jedynie kompetencje określone art. 18 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. Zakres merytoryczny petycji nie mieści się we wskazanym katalogu. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

W dniu 05 lipca 2021 r. do Rady Gminy Obrowo wpłynęła petycja o treści jak na wstępie. 

Rada Gminy ze zrozumieniem odnosi się do postulatów podnoszonych w rozpatrywanej petycji, niemniej 
jednak uzasadniając swoją decyzję pragnie wskazać, iż w budżecie na 2021 rok nie przewidziano środków 
na postulowaną inwestycję. Planowanie inwestycji o wskazanym zakresie to długotrwały proces 
wymagający uzgodnień między stosownymi organami nadzoru oraz proces pozyskiwania środków 
finansowych. 

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. 

Rada Gminy w Obrowie w obecnej sytuacji nie widzi możliwości wprowadzenia żądanych postulatów do 
planu wydatków inwestycyjnych w roku 2021.
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