
Rada Powiatu Wrzesińskiego 

  

Września, 22 grudnia 2021 r. 

     

SO.0005.2.2021 

Stowarzyszenie Projekt Września 

W odpowiedzi na Państwa pisma, które wpłynęło dnia 14 września 2021 r. do Starostwa 

Powiatowego we Wrześni, przekazuję uchwałę nr 235/XXXVI/2021 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy 

chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce. 

Sprawę prowadzi: 
Marta Mittmarm, inspektor Wydziału Organizacyjnego, tel. 61 640 44 35 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
ul. Chopina 10, 62-300 Września 

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51 
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl 





UCHWAŁA NR 235/XXXV1/2021 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy drogach powiatowych 
w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. mi.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z § 91 ust. I i 2 uchwały nr 
318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 
30 października 2018 r., poz. 8470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję dotyczącą budowy chodników przy drogach powiatowych 
w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 

pewo4c)Rady 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Gozdowo 
i Nadarzyce 

Dnia 14 września 2021 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja 
Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych 
w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce. Podmiot składający petycję w imieniu 
mieszkańców postulował o budowę chodników z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych. 

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 wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska 
w przedmiotowej sprawie i wraz z petycją przekazał je komisji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające 
i ustaliła, że postulat budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach 
Gozdowo i Nadarzyce jest: 

1) społecznie uzasadniony, gdyż znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, w szczególności dzieci poruszających się w kierunku przystanku 
autobusowego, 

2) związany z koniecznością wykupu części gruntów od prywatnych właścicieli, 
3) technicznie powiązany z wykonaniem przebudowy nawierzchni w miejscowości 

Gozdowo. 

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
rekomenduje uznanie za zasadną petycji dotyczącej budowy chodników przy drogach 
powiatowych w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce. Z uwagi na możliwości finansowe, 
uwarunkowania terenowe i zaplanowane inwestycje drogowe Komisja wnioskuje o ujęcie ww. 
zadania jako propozycji do budżetu powiatu wrzesińskiego w następnych latach i ewentualne 
etapowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Gozdowo 
i Nadarzyce. 

Przewcin(czcy Rady 

Mąrck rzyiernski 
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