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UCHWAŁA NR XLI/244/21
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Karasica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 241, art. 244 w zw. z art. 237 § 1 i art. 246 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735,
1491 i 2052) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniosek wniesiony przez mieszkańców wsi Karasica uznaje się za bezzasadny z przyczyn
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Głowno do powiadomienia wnoszących
wniosek o sposobie jego załatwienia poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 10 listopada 2021 r. mieszkańcy wsi Karasica złożyli do Wójta Gminy Głowno
wniosek z prośbą o niepodłączenie ich miejscowości do nowo budowanej nitki sieci wodociągowej
w Bronisławowie. Wójt Gminy Głowno pismem z dnia 10 listopada 2021 r. przekazał wniosek do
Rady Gminy Głowno w celu zajęcia stanowiska.
W dniu 22 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Gminy Głowno w celu wypracowania stanowiska. Radni zapoznali się z wnioskiem
mieszkańców. Mieszkańcy w piśmie zaznaczyli, że nie są przeciwni budowie nowej nitki
wodociągowej, lecz nie wyrażają chęci podłączenia do niej gdyż boją się gorszej jakości wody.
Radni wysłuchali pracownika merytorycznego w danej sprawie oraz zapoznali się z wynikami
badań jakości wody. Na posiedzeniu zostały przedstawione dokumenty potwierdzające, iż woda
spełnia wszelkie normy i nadaje się do spożycia.
Ponadto warto zaznaczyć, że Gmina Głowno ma za zadanie zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, stąd też systematycznie na terenie jednostki samorządu terytorialnego
dokonywane są inwestycji w modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowy sieci
wodociągowych. W roku 2021 takie właśnie zadanie zostało zaplanowane do realizacji w budżecie
Gminy Głowno, co zostało zaakceptowane przez Radę Gminy Głowno pełniącą funkcję organu
stanowiącego i kontrolnego gminy.
W roku 2020 Gmina Głowno realizowała ogromne przedsięwzięcie polegające na
modernizacji Stacji Uzdatnia Wody w Boczkach Domaradzkich, która to ma za zadanie
zaopatrywać w wodę także mieszkańców Karasicy. Wymianie uległy wszystkie urządzenia w ww.
stacji, dodatkowo zbudowany został zbiornik retencyjny magazynujący wodę podawaną na sieć.
Inwestycja ta została odebrana, a woda kilkukrotnie przebadana i spełnia wszystkie wymogi
umożliwiające jej spożywanie. W związku z tym mieszkańcy Karasicy nie powinni obawiać się
jakości wody, która będzie do nich dostarczana.
Mając na względzie ww. okoliczności wniosek należy uznać za bezzasadny.
Rada Gminy informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie
załatwienia wniosku zgodnie z art. 244 k.p.a.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 246 §1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku
służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w art. 227-240 k.p.a.
Ponadto w przypadku gdy wniosek, w wyniku rozpatrzenia, został uznany za bezzasadny i jego
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
wnioskodawcy (art. 247 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. i art. 239 §1 k.p.a.).
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