
Uchwała Nr XLVI/339/2022 
Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2022 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 2/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. dotyczącą 
podjęcia niezwłocznych działań związanych z budową brakującej części ul. Karłowiczki. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do: 

1) zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji, 

2) przekazania niniejszej uchwały do wiadomości Wojewody Opolskiego Pana Sławomira Kłosowskiego 
oraz Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Joanna Widacha-Cichoń 
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Uzasadnienie 

Petycja nr 2/2022 dotycząca podjęcia niezwłocznych działań związanych z budową brakującej części 
ul. Karłowiczki należącej do dróg gminnych została odczytana przez Radną Janinę Piekarz podczas sesji 
Rady Gminy Popielów w dniu 21 lutego 2022 r. i została złożona w formie pisemnej  do Urzędu Gminy 
w tym samym dniu, po czym została przekazana do Biura Rady Gminy. 

Petycja została wniesiona do Rady Gminy oraz przekazana przez wnoszącą do wiadomości Wojewody 
Opolskiego oraz Wójta Gminy Popielów. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 marca br. podjęła czynności związane 
z rozpatrzeniem petycji. Radna Janina Piekarz jako wnosząca petycję została poinformowana o obowiązku  
wyłączenia się z prac Komisji, po czym wyłączyła się z prac w charakterze członka Komisji. Komisja 
zapoznała się z petycją, stanem faktycznym dotyczącym ul. Karłowiczki oraz ustaliła możliwość 
zapoznania się przez radnych ze stanem faktycznym w formie wyjazdu terenowego z pracownikiem 
Urzędu Gminy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia ponownie podjęła prace 
nad rozpatrzeniem petycji, przygotowała i przyjęła w formie uchwały niniejszy projekt uchwały. Komisja 
rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji. 

W toku prac Komisja przeprowadziła wizję lokalną w trakcie której ustaliła, że ul. Karłowiczki 
w Karłowicach składa się z odcinka drogi powiatowej od numeru 2a do numeru 29 oraz odcinka drogi 
gminnej przy którym znajduje się posesja nr 34. Komisja stwierdziła, że załącznik graficzny do petycji 
dotyczy końcowej części drogi powiatowej – od wysokości posesji nr 30 do wysokości posesji 
nr 29 i nr 32 – utwardzonej tłuczniem i frezowiną asfaltową, w czym w minionych latach partycypowała 
Gmina Popielów mając na uwadze potrzeby mieszkańców. 

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

Id: 58234AA4-FFE8-4B54-8271-2D4353F53EB8. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2

	Paragraf 3

	Uzasadnienie



