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Odpowiadając na pismo, które wpłynęło dnia 13 kwietnia 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego we Wrześni przekazuję uchwałę nr 195=2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji 

dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzeniu. 
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UCHWAŁA NR 195/XXX/2021 

RADY POWIATU WRZESINSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej przebudowy 
drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzeniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z § 91 ust. 1 i 2 uchwały 
nr 318/X=2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. W1kp. z dnia 30 października 
2018 r., poz. 8470 z późn. mn.) uchwała się, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 
nr 2947P w miejscowości Marzenin. 

§ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego do zawiadomienia 
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 

Przev,  dnicz?cy Rady 

RĘk.u.e 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 195/XXX/2021 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 1 czerwca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej przebudowy 
drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzeniu 

Dnia 13 kwietnia 2021 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja pana  
, sołtysa miejscowości Marzeniu i Kawęczyn w sprawie przebudowy drogi 

powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin z uwagi na: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, w szczególności osób korzystających 
z transportu kolejowego ze względu na brak chodnika, 

2) duże natężenie ruchu drogowego, w tym sprzętu rolniczego i transportowego, 
3) zły stan techniczny nawierzchni drogowej (pęknięcia, wybrzuszenia, załamania, 

wyboje), 
4) opracowany projekt przebudowy drogi powiatowej. 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje petycje 
składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
W związku z powyższym, stosownie do kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 
przywołanej ustawy, przewodniczący Rady przekazał petycję do zaopiniowania przez 
komisję. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że 
postulaty zgłoszone w petycji były przedmiotem petycji wielokrotnej złożonej w lipcu 2020 r. 
Podmiot składający kolejną petycję w tej samej sprawie nie powołał się na nowe fakty 
i dowody nieznane w chwili rozpatrywania poprzedniej petycji. 

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
rekomenduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia i podtrzymuje stanowisko wyrażone 
w uchwale nr 149/XXII/2020 z dnia 28 września 2020 r., w której Rada Powiatu 
Wrzesińskiego uznała za zasadną petycję wielokrotną w sprawie przebudowy drogi 
powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzeniu. 
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