
UCHWAŁA NR XXVI/201/21 

RADY GMINY KODRĄB 

                                                       z dnia 10 lutego 2021 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Dmenin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 9 ust. 2  

i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez mieszkańców  miejscowości 

Dmenin dotyczącą przekazania środków ze sprzedaży działek nr 44, nr 45/3 obręb Dmenin na 

działania inwestycyjne w sołectwie Dmenin. 

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.   

§  3.  Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Gminy  do  zawiadomienia  podmiotu 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXVI/201/21 

       Rady Gminy Kodrąb 

       z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

 

Uzasadnienie do uchwały 
 

 W dniu 12 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynęła petycja mieszkańców 

miejscowości Dmenin w sprawie przekazania środków ze sprzedaży działek nr 44, nr 45/3 

obręb Dmenin na działania inwestycyjne realizowane w Dmeninie, którą podpisało 180 

mieszkańców sołectwa Dmenin.   

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz.870) organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do którego petycja została złożona. 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kodrąb celem wydania opinii w tej sprawie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na swym posiedzeniu w dniu 

25 listopada 2020 r. oraz w dniu 4 stycznia 2021 r. zajęła się analizą i rozpatrzeniem 

przedmiotowej petycji. Z treści petycji wynika, że mieszkańcy miejscowości Dmenin zwracają 

się z prośbą do Pani Wójt, aby środki ze sprzedaży działek w Dmeninie nr 44 i nr 45/3 obręb 

geodezyjny Dmenin, zostały przeznaczone na działania inwestycyjne w Dmeninie. Z kolei 

mieszkańcy sołectwa Dmenin podpisali się pod petycją na listach, gdzie było dokładnie 

wskazane zadanie inwestycyjne czyli remont drogi Dmenin – Władysławów.  

Pierwotnie pieniądze ze sprzedaży w/w działek miały zostać przeznaczone na remont dachu na 

budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, jednakże inwestycja została 

sfinansowana z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji uważa, że petycja dot. przekazania środków ze sprzedaży 

działek nr 44, nr 45/3 obręb Dmenin, nie jest zasadna, gdyż na terenie Sołectwa Dmenin zostały 

zrealizowane lub będą realizowane zadania i inwestycje tj.: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie 794.075,40 

zł; 

- Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie 1.914.218,99 zł; 

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II - 800.000,00 zł; 

- Budowa ujęcia wody w Dmeninie 54.489,00 zł; 

- Remont dachu budynku GCI w Dmeninie 130.983,03 zł; 

- Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie 597.984,06 zł. 

 W budżecie na rok 2021 zaplanowano również: 

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II - 678.000,00 zł; 



- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III – 80.000,00 zł; 

- Budowę ujęcia wody w Dmeninie z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej 100.000,00 

zł; 

- Przebudowę drogi gminnej Dmenin – Józefka (dokumentacja techniczna) 15.000,00 zł.  

Łączna suma inwestycji wykonanych i zaplanowanych: 5.164.750,48 zł. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż kwota uzyskana ze sprzedaży działek stanowi niewielki 

udział w ogólnej kwocie środków przeznaczonych na inwestycje w Dmeninie.  

Ponadto należy dodać, że nigdy nie planowano przeznaczyć tych środków na inwestycje  

w innych miejscowościach.  

W petycji została również poruszona kwestia remontu drogi Dmenin-Władysławów. 

Komisja widzi potrzebę poprawienia stanu tej nawierzchni. Ze względu na planowaną budowę 

kanalizacji w tym rejonie zasadny jest remont  nawierzchni po uprzednim wykonaniu w/w 

inwestycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kodrąb wnioskuje  

o wprowadzenie remontu drogi Dmenin-Władysławów do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kodrąb. 

Rada Gminy Kodrąb, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz opinię Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, uznała petycję za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie:              

Stosownie  do  treści  przepisu  art.  12  ust.  1  Ustawy  o  petycjach:  „Podmiot  właściwy  

do rozpatrzenia  petycji  może  pozostawić  bez  rozpatrzenia  petycję  złożoną   

w  sprawie,  która  była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli  

w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do 

rozpatrzenia petycji”.             

Ponadto  zgodnie  z  art.  13  ust.  2  w/w  ustawy:  „Sposób  załatwienia  petycji  nie  

może  być przedmiotem skargi”.      


