
UCHWAŁA NR XXXVII.305.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Kosów 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz §38 załącznika 
nr 1.1 do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 
19 listopada 2021 roku (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10404) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez mieszkańców miejscowości Kosów w sprawie 
utwardzenia odcinka drogi gminnej nr 350622W oraz wybudowania oświetlenia ulicznego w wyżej 
wymienionym miejscu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy upoważniając go jednocześnie do 
udzielenia wnoszącemu petycję informacji o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W dniu 07.09.2021 roku wpłynęła petycja z dnia 04.09.2021 r. mieszkańców m. Kosów 
w sprawie utwardzenia odcinka drogi gminnej nr 350622W oraz budowy lamp oświetlenia ulicznego celem 
oświetlenia kolejnego odcinka przedmiotowej drogi. 

Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.10.2021 roku o godzinie 14.00 przedstawiono 
stan istniejący na ten moment. 

Odcinek drogi gminnej nr 350622W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3558W jest pokryty destruktem 
bitumicznym i emulsją asfaltową oraz oświetlany przez lampy oświetlenia ulicznego, natomiast mieszkańcy 
wnioskują o utwardzenie dalszego odcinka przedmiotowej drogi i wybudowania oświetlenia ulicznego w ww. 
miejscu. 

Na dzień dzisiejszy działka gminna o nr ew. 131 zajęta pod istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 
350622W stanowi przedmiot władania samoistnego Gminy Kowala oraz są prowadzone czynności w celu 
nabycia jej własności przez Gminę Kowala (czynności związane z zasiedzeniem). 

Na komisji przedstawiono stanowisko Wójta w przedmiotowej sprawie i stanowisko Komisji, która uznała 
petycję za zasadną. 

Ustalono, że odcinek drogi, objęty petycją zostanie utwardzony destruktem bitumicznym, 
gdy tylko gmina uzyska destrukt i środki finansowe na ten cel, natomiast oświetlenie  uliczne zostanie 
wybudowane gdy tylko środki finansowe na to pozwolą. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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