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PETYCJA 

Dotyczy: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. 2014 poz. 1195 z późn. zm.) w imieniu mieszkańców Kolonii Karolina gm. 
Mińsk Mazowiecki wnoszę o dokonanie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki 
na 2018 rok poprzez dokonanie przesunięć w układzie wykonawczym budżetu, 
w sposób umożliwiający kontynuację inwestycji - budowy dróg gminnych w Kolonii 
Karolina. 

UZASADNIENIE 

W projekcie budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok zaplanowano 
wydatki na budowę ulic. Dr. Jana Huberta, Lotników oraz Sezamkowej w Kolonii 
Karolina w kwocie 1 000 000,00 zł oraz dotację w kwocie 400 000 na budowę ulicy 
Żwirowej. 

Z niezrozumiałych względów Rada Gminy dokonała zmian w tych pozycjach 
pozbawiając Kolonię Karolina wszelkich możliwości kontynuacji rozpoczętych 
inwestycji drogowych. 



Planowane na budowę dróg w Kolonii Karolina środki zostały przesunięte 
między innymi na dotację dla urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki do budowy ulicy 
Arynowskiej oraz rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w innych miejscowościach. 
Działanie takie nie tylko budzi niepokój ale także skłania do refleksji, czy zachowanie 
radnych nie jest sprzeczne z zasadami etyki wymaganymi dla pełnienia takich funkcji 
społecznych. Przedstawiciele Rady Gminy powinni przede wszystkim stać na straży 
gminnych finansów i w miarę możliwości decydować o ich rozdziale zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami. W tym przypadku przesunięcie środków z inwestycji już 
rozpoczętych na takie, które są dopiero w fazie planowania, rodzi podejrzenie, że już 
wydatkowane środki zostaną zmarnotrawione. 

Kolonia Karolina od 20 lat pozostawała i dalej pozostaje „zapomnianą" pod 
względem inwestycyjnym częścią Gminy Mińsk Mazowiecki. Przez te wszystkie lata 
była na ostatnim miejscu w planowaniu zadań inwestycyjnych. Po wielu latach 
ustępstw na rzecz pozostałych miejscowości w 2017 roku udało się doprowadzić do 
budowy kanalizacji sanitarnej oraz uzyskać dokumentację i pozwolenia na budowę 
ulic: Żołnierskiej, Huberta, Sezamkowej i Lotników. Do 2017 roku w Kolonii Karolina 
nie było (za wyjątkiem około 150 metrowego odcinka ul. Huberta) żadnej drogi 
z nawierzchnią asfaltową lub betonową. 

Zapoczątkowany w 2017 roku proces budowy dróg (budowa ul Żołnierskiej 
oraz około 150 m ul Huberta) pozwalały na optymizm, a uzyskane w 2017 roku 
pozwolenia na budowę ul Sezamkowej i Lotników dawały nadzieję na dołączenie w 
perspektywie roku 2018/2019 do poziomu ulic w innych miejscowościach. 
Optymistyczny dla kolonii Karolina był także projekt budżetu na 2018 rok, który 
uwzględniał środki na kontynuację rozpoczętych inwestycji drogowych. 

Decyzja Rady Gminy o zabraniu środków na kontynuację budowy głównych 
dróg w miejscowości Kolonia Karolina pozostaje dla mieszkańców niezrozumiała. 

Mieszkańcy Kolonii Karolina bacznie śledzą rozwój wszystkich miejscowości 
naszej gminy i mają świadomość dysponowanych na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia środków publicznych. Widzimy, jak w innych miejscowościach 
corocznie ulega poprawie stan dróg, budowane są chodniki, place zabaw, boiska, 
siłownie, świetlice wiejskie. Cieszymy się, że mieszkańcom Gminy z roku na rok żyje 
się lepiej. Kolonia Karolina niestety nie posiada na dzień dzisiejszy żadnej 
przestrzeni ani obiektów wspólnych, tak więc jedynym obszarem, w którym 
zabiegamy o uwzględnienie potrzeb mieszkańców od wielu lat jest stan dróg i ulic 
gminnych w naszej miejscowości. 

Ulice Huberta i Lotników są głównymi ciągami komunikacyjnymi w naszej 
miejscowości, po których codziennie porusza się kilkaset pojazdów oraz odbywa się 
ruch pieszych. Pomimo wydatkowanych na poprawę infrastruktury drogowej środków 
z funduszu sołeckiego oraz bieżącego utrzymania dróg, ulice te nie posiadają trwałej 
nawierzchni asfaltowej ani betonowej. Obecny stan nawierzchni tych dróg 
pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie w okresie wiosennym 



i jesiennym lub w czasie wzmożonych opadów atmosferycznych ruch pojazdów na 
niektórych odcinkach ulicy Huberta jest utrudniony, a ruch pieszy niemożliwy. 
Dodatkowo przelewająca się przez ulicę woda zalewa znajdujące się przy ulicy 
posesje. Zatwierdzona dokumentacja projektowa pozwala na budowę tych ulic, a tym 
samym poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości. Natomiast pozbawienie 
Kolonii Karolina środków na kontynuację rozpoczętych inwestycji stawia nas po raz 
kolejny poniżej poziomu życia w innych miejscowościach Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zgodnie z art. 4 ust 3 cytowanej powyżej ustawy wyrażam zgodę na 
ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki moich danych 
osobowych. 

W imieniu mieszkańców Kolonii Karolina proszę o pozytywne odniesienie się 
do niniejszej petycji oraz podanie do publicznej wiadomości sposobu jej 
rozstrzygnięcia. 

Z poważaniem 

Janusz WIT 


