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Rada Powiatu Wrzesińskiego 

Września, 22 grudnia 2021 r. 

Sołtys miejscowości Marzenin-Kawęczyn 

W odpowiedzi na Pana pisma, które wpłynęły dnia 23 lipca i 2 sierpnia 2021 r. 

do Starostwa Powiatowego we Wrześni przekazuję uchwałę nr 234WOCV1/2021 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia 

ponownej petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P 

w miejscowości Marzenin. 

i prew4pczRa 

Sprawę prowadzi: 
Marta Mittmann, 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 234/XXXVI/2021 

RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

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

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. zm ) oraz art. 11 ust. 4 i art. 12 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z § 91 ust li 2 uchwały 
nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wkp. z dnia 30 października 
2018 r., poz. 8470 z późn. nn.) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Ogłoszenie sposobu załatwienia ponownej petycji wielokrotnej nastąpi na strónie 
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia ponownej petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 
nr 2947P w miejscowości Marzenin 

Dnia 23 lipca i 2 sierpnia 2021 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęły pisma 
sołtysa miejscowości Marzenin i Kawęczyn dotyczące odpowiednio: 

1) braku uwzględnienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2021 r. w zakresie realizacji 
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz 
z budową chodnika zatytułowane jako „skarga", 

2) realizacji projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej i budowy 
chodnika w miejscowości Marzenin zatytułowane jako „wniosek". 

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: 

1) wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego we 
Wrześni — 13 kwietnia 2021 r. ) został zakwalifikowany jako petycja i rozpatrzony 
w formie uchwały Rady podjętej w czerwcu 2021 r.; 

2) pismo, które wpłynęło dnia 23 lipca 2021 r. odnoszące się do braku przyjęcia 
wspomnianego wniosku nie jest skargą, gdyż zawiera ponowne żądanie wykonania 
przebudowy drogi powiatowej i budowy chodnika w miejscowości Marzenin, 

3) postulaty zgłoszone w piśmie, które wpłynęło dnia 23 lipca 2021 r. wskazujące na: 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, duże natężenie ruchu drogowego, w tym 
sprzętu wielkogabarytowego, zły stan techniczny nawierzchni drogowej i opracowany 
projekt przebudowy drogi powiatowej są podnoszone przez sołtysa od 2019 r. i byty 
każdorazowo uwzględniane przy rozpatrywaniu pism dotyczących przedmiotowej 
sprawy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzgodniła, że wniosek, który wpłynął dnia 2 sierpnia 
2021 r. podobnie jak pismo z datą wpływu dnia 23 lipca 2021 r. należy rozpatrywać łącznie 
jako ponowną petycję wielokrotną w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P 
w miejscowości Marzenin. Komisja uznała, że sprawy poruszone w pismach były 
przedmiotem petycji wielokrotnej rozpatrzonej we wrześniu 2020 r. i ponownej petycji 
rozpatrzonej w czerwcu 2021 r., a podmiot składający kolejną petycję wielokrotną w tej 
sprawie nie powołał się na nowe fakty i dowody nieznane w chwili rozpatrywania 
poprzednich petycji. 
Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
rekomenduje pozostawienie ponownej petycji wielokrotnej 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 Marzenin i w uchwale nr 
195/XXX/2021 podjętej w dniu 1 czerwca 2021 r., w której pozostawiono bez rozpatrzenia 
ponowną petycję w tej sprawie. 
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