
UCHWAŁA NR XXVI/220/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany nawierzchni drogi gminnej nr 101105C w kierunku 
Trutowa oraz 101144C w kierunku Dąbrówki na asfaltową 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 223 § 1, art. 241, art. 242, art. 244 § 2 oraz art. 246 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku z dnia 27 kwietnia 2021 r. dotyczącego zmiany nawierzchni drogi gminnej 
nr 101105C w kierunku Trutowa oraz 101144C w kierunku Dąbrówki na asfaltową. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcom tytułem zawiadomienia 
o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 27 kwietnia 2021 r. na adres Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo adresowane do Wójta Gminy 
Czernikowo dotyczące zmiany nawierzchni drogi gminnej nr 101105C w kierunku Trutowa oraz 101144C 
w kierunku Dąbrówki na asfaltową. Wnioskodawcami byli Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Liciszewy oraz 
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kijaszkowo oraz Radna Sołectwa Kijaszkowo i Liciszewy. 

Pismo należy zakwalifikować jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, który stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 
własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje 
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 4  oraz § 54 i  § 55 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 
27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo 
przekazał wniosek Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji w celu jego rozpatrzenia. 

Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie 
Gminy podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu wniosku biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe, poprzez 
konieczność ujęcia zadania w uchwale budżetowej, na co jednak w dacie rozpatrzenia wniosku nie można 
liczyć. 

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała podjąć uchwałę 
o nieuwzględnieniu wniosku. 

Remonty i budowy dróg gminnych wykonywane są na terenie Gminy Czernikowo sukcesywnie. 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, Gmina Czernikowo z własnych środków 
finansowych nie jest w stanie realizować utrzymania, remontów, budowy i przebudowy infrastruktury 
drogowej w zakresie satysfakcjonującym wszystkich użytkowników. Dlatego też Gmina stara się pozyskiwać 
jak najwięcej środków zewnętrznych na ten cel. 

Nawiązując do drogi w Liciszewach zgłoszonej we wniosku, trudno nie zgodzić sięz przedstawioną w niej 
argumentacją co do konieczności poprawy jakości tej drogi. 

Mając na uwadze stan drogi, Gmina Czernikowo ma w planach złożyć wnioseko przyznanie funduszy 
w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 101105C oraz 
101144C. Szacowany koszt inwestycji wynosi3 mln złotych. 

W celu zrealizowania przedsięwzięcia prowadzona jest procedura wydania decyzjio oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Następnie procedowana będzie procedura wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz próba pozyskania zgód właścicieli nieruchomości przylegających 
do drogi na nieodpłatne przekazanie gruntu na poszerzenie pasa drogowego. Po uzyskaniu wyżej 
wymienionych decyzji i zgód nastąpi etap projektowania inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę 

Realizacja planowanej inwestycji w kolejnych latach nastąpi w przypadku pozyskania dotacji zewnętrznej, 
posiadania środków własnych, a także uzyskania zgód właścicieli przylegających nieruchomości na 
poszerzenie pasa drogowego.
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