UCHWAŁA NR XXXIX/211/2017
RADY GMINY SITNO
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Urszuli Kapłon
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz 9 ust.
2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§1
1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 26 czerwca 2017 r., złożonej przez Pana Jarosława Kapłon,
działającego, jako pełnomocnik Pani Urszuli Kapłon, w sprawie o nie dokonywania
odtworzenia drogi na działce ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec, Rada Gminy
Sitno nie uwzględnia petycji i uznaje ją za nieuzasadnioną.
2. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Sitno do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sitno.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY NR XXXIX/211/2017
RADY GMINY SITNO
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Urszuli Kapłon
Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób
postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym;
podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W dniu 26 czerwca 2017 r. (data wpływu do urzędu do Wójta Gminy: 28 czerwca
2017 r. data wpływu do Przewodniczącego 29 czerwca 2017 r.) wnosząca petycję Urszula
Kapłon, reprezentowana przez Pana Jarosława Kapłon, zwróciła się do Wójta Gminy Sitno
oraz do Przewodniczącego Rady Gminy Sitno z petycją w sprawie o nie dokonywanie
„odtworzenia drogi” na działce ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec. Składający
petycję wskazał, iż w jego ocenie powyższa procedura jest całkowicie niecelowa, bowiem
właściciele nieruchomości przylegających do ww. działki ewidencyjnej mają już zapewniony
odpowiedni dostęp do dróg publicznych., a budowa kolejnej drogi gminnej doprowadzi do
sytuacji, że będą posiadali dostęp do drogi publicznej z dwóch stron. Składający petycję
zwrócił także uwagę na konieczność wydatkowania znacznych środków publicznych
związanych z budową i utrzymaniem powyższej drogi.
Powyższa petycja została przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Gminy Sitno
na sesji Rady Gminy Sitno w dniu 30 czerwca 2017 r. Po przeprowadzonej dyskusji, została
podjęta uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym.
W oparciu o powyższą uchwałę Komisja Rewizyjna podjęła działania mające na celu
ustalenie zasadności zgłoszonej petycji, w tym dokonała wizji lokalnej na terenie działki
ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec oraz działek przyległych, a także
przeprowadziła dodatkowe konsultacje z właścicielami przyległych nieruchomości.
Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 r. Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała
petycja za nieuzasadnioną, z uwagi na fakt, iż występuje konieczność odtworzenia drogi
dojazdowej na działce ewidencyjnej nr 1444 w miejscowości Jarosławiec. Powyższa droga
umożliwia, bowiem dostęp do pól uprawnych od strony południowej, w sytuacji, gdy rolnicy
mają utrudniony dostęp do strony północnej, z uwagi na zabudowany charakter tych części
nieruchomości. Potrzebę przeprowadzenia procedury odtworzenia drogi zgłosili sami
mieszkańcy pismem skierowanym do Urzędu Gminy Sitno z dnia 2 listopada 2016 r. ,
w którym to mieszkańcy wsi Jarosławiec ubiegają się o wytyczenie drogi dojazdowej do pól
pomiędzy działkami Jarosławca a Łabuńkami II (działka o numerze ewidencyjnym nr 1444).
Powyższy wniosek został poświadczonym własnoręcznymi podpisami wskazanych w nim

mieszkańców, a jego prawdziwość nie była kwestionowana – składający petycję wskazał
jedynie, iż nie wszyscy mieszkańcy składający powyższy wniosek są właścicielami
nieruchomości przyległych do działki o ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec.
Wskazać należy jednak, iż interes w odtworzeniu drogi istnieje jednakże nie tylko
w przypadku posiadania nieruchomości sąsiadujących z odtwarzaną drogą. W ocenie Komisji
Rewizyjnej uzasadnieniem na przeprowadzenie procedury odtworzenia drogi jest także fakt,
iż przedmiotowa droga figuruje na planach i mapach. Komisja Rewizyjna uznała także,
iż skoro Wójt Gminy, jako zarządca drogi ma obowiązek odtworzenia drogi i zapewnienia
dojazdu do pól.
Składający petycję wskazał także, iż budowa i utrzymanie drogi związane będzie
ze znacznym nakładem kosztów. W ocenie Komisji Rewizyjnej także ten argument nie
zasługuje na uwzględnienie, bowiem jak oświadczył Wójt Gminy Sitno w toku
przeprowadzonego postępowania, procedura odtworzenia drogi pociągnie koszty jedynie
w postaci geodezyjnego wytyczenia osi jezdni oraz wynagrodzenia za wynajęcie koparki do
pracy w terenie. Za celowością dokończenia, wszczętej już procedury, przemawia także fakt,
iż znacząca część kosztów (tj. 1.968,00 zł) została już przez Gminę Sitno poniesiona jeszcze
przed złożeniem petycji. Powyższa kwota została wydatkowana na wytoczenie osi drogi
gminnej przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KART-MIAR Sp. z o.o.
W ocenie Komisji Rewizyjnej odstąpienie od inwestycji na tym etapie było by
niegospodarnością i nie znajduje uzasadnienia.
Powyżej przedstawione argumenty były podstawą uznania petycji za nieuzasadnioną.
Argumentacja ta została uznana przez Radę Gminy Sitno, w wyniku, czego Rada Gminy
Sitno podjęła rozstrzygnięcie jak w sentencji niniejszej uchwały.
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