PROJEKT
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z dnia …………………… 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną w dniu 22 listopada 2021 r. przez mieszkańców
Kulesz Kościelnych ul. Nowej, Leśnej i Krótkiej dotyczącą wykonania drogi gminnej,
chodników, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr …………/2021
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia …….... 2021 r.

Uzasadnienie
W dniu 22 listopada 2021 r. do Wójta Gminy Kulesze Kościelne złożona została przez
mieszkańców ulicy Nowej, Leśnej i Krótkiej petycja, w której wniesiono o wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.
26 listopada 2021 r., zgodnie z § 26 pkt 2 Statutu Gminy Kulesze Kościelne, przyjętego
Uchwałą Nr XXIX/163/2018 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 26 września 2018 r. (Dz.
Urz. Woj. Podl. poz. 3981 z późn. zm.) Wójt przekazał powyższą petycję Przewodniczącemu
Rady Gminy Kulesze Kościelne, celem rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne przekazał w dniu 26 listopada 2021 r.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kulesze Kościelne powyższą petycję w celu
dokonania analizy jej treści, uzyskania stanowiska od właściwych podmiotów niezbędnych do
rozpatrzenia petycji oraz przygotowania stanowiska w sprawie jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po szczegółowej analizie powyższej petycji
przeprowadzonej na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 roku wyraziła opinię, że
petycję należy uznać za zasadną.
Remonty i budowy dróg gminnych wykonywane są na terenie Gminy Kulesze Kościelne
sukcesywnie od wielu lat. Wyznaczanie najbardziej pilnych zadań remontowych i
inwestycyjnych jest przedmiotem uzgodnień i dyskusji, w tym ustaleń z sołtysami wsi, radnymi
i mieszkańcami. Każdego roku, w miarę możliwości finansowych Gminy, wykonywane są
remonty i budowa tych odcinków dróg, które najbardziej tego wymagają.
Jednocześnie należy stwierdzić, że przy tak rozbudowanej sieci dróg, jaka istnieje w
Gminie, z włąsnych środków nie jesteśmy w stanie realizować utrzymania, remontów, budowy
i przebudowy infrastruktury drogowej w zakresie satysfakcjonującym wszystkich
użytkowników. Dlatego też staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, na te cele.
Nawiązując do inwestycji wymienionych w petycji, trudno nie zgodzić się z przedstawioną
argumentacją, co do konieczności poprawy nawierzchni asfalowej ulicy Nowej, czy wykonania
odwodnienia, chodników i oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Nowej, Leśnej i Krótkiej.
Podstawowym warunkiem realizacji ww. inwestycji jest pozyskanie środków
zewnętrznych.
Gmina w sierpniu 2021r. złożyła 3 wnoski o dofinansowanie realizacji zadań
inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski
Ład. Jeden ze złożonych wniosków dot. inwestycji pn. Budowa i modernizacja ulicy Wesołej i
Nowej. Zakres inwestycji obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy ulic, montaż
chodników oraz oświetlenia ulicznego, wykonanie przepustu lub obiektu mostowego na rzece
Rokietnica, bodowa warstwy ścieralnej masą bitumiczną, bodowa kanalizacji deszczowej.
Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę 3 mln zł, przy udziale środków własnych
w wysokości 5% tj. 150 tyś. zł. Jednakże wniosek ten nie uzyskał dofinansowania, jako jedyny
z trzech złożonych przez Gminę Kulesze Kościelne.
Kolejna edycja naboru wnosków o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w
ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład planowana jest
jeszcze w tym roku. Gmina Kulesze Kościelne, widząc potrzebę realizacji inwestycji
uwzględnionej w przedmiotowej petycji, będzie wnioskowała o dofinansowania jej realizacji.
W związku z powyższym przedmiotową petycję należy uznać za zasadną.

