
UCHWAŁANR 285/XLVI/2022

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż przedmiotowej

drogi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 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) i w związku z $91 ust. 1 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 przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P
w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi.

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

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Marek Przyjemski



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin
wraz z budową chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi

Dnia 27 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo sołtysa miejscowości
Marzenin i Kawęczyn zatytułowane jako: „wniosek o przebudowę drogi powiatowej sołtysa
wsi Marzenin — Kawęczyn oraz skarga na działanie Starostwa Powiatowego we Wrześni”.
Pismo zostało poddane opinii radcy prawnego, który stwierdził iż: treść pisma nakazuje

je zakwalifikować nie jako wniosek tylko petycję, dla której procedowania właściwy jest tryb
uregulowany w ustawie o petycjach. Sołtys wsi Marzenin-Kawęczyn wystąpił bowiem

o realizację projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości
Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż wskazanej drogi. Wnoszący wskazuje konkretną
propozycję działania w tej sprawie i jak sam podkreśla, czyni to „w interesie publicznym ”,

co przesądza o wystąpieniu przez niego z petycją. Jednocześnie pismo to nie spełnia znamion

skargi, o której mowa w art. 227 k.p.a.

Zgodnie z art. 16a ust. I 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 pismem sołtysa przekazał je do zaopiniowania
przez Komisję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu dnia 5 września 2022 r. przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające w sprawie petycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika. Wnioskodawca
wskazał, że przebudowa polegałaby na:

1) poszerzeniu jezdni na całym projektowanym odcinku drogi;

2) wymianie konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów i na odcinkach
szczególnie zdewastowanych wykonanie nowej podbudowy;

3) wykonaniu na odcinkach warstwy wyrównawczej i położenie nowej warstwy
ścieralnej na całej długości drogi;

4) wykonaniu i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego;

5) wykonaniu projektu jezdni zbliżonego do osi istniejącej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się już rozpatrzeniem petycji sołtysa

miejscowości Marzenin i Kawęczyn w tym samym zakresie w 2020r. uznając ją za zasadną.
Zapoznała się wtedy ze stanem technicznym przedmiotowej drogi stwierdzając, że zasadna

jest jej przebudowa. Rada Powiatu Wrzesińskiego w tej sprawie podjęła następujące uchwały:
1) uchwała nr 149/XXII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej

nr 2947P w miejscowości Marzenin (uznała petycję za zasadną);

2) uchwała 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 (podtrzymanie stanowiska
wyrażonego w uchwale nr 149/XXII/2020);

3) uchwała nr 234/XXXVI/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 (podtrzymanie
stanowiska wyrażonego w uchwale nr 149/XXII/2020).



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze stanowiskiem Starosty Wrzesińskiego,
który poinformował, że drogowe zadania inwestycyjne znacznie przekraczają możliwości

finansowe samorządów wszystkich szczebli oraz, że proponowane dofinansowania przez
państwo w niewystarczającym stopniu zaspokajają potrzeby w tym zakresie. Zarząd Powiatu
Wrzesińskiego, jako zarządca dróg na bieżąco analizuje potrzeby remontowe i inwestycyjne

dróg powiatowych i ze względu na ograniczone środki należało ustalić pewne zasady,
priorytety realizacji inwestycji drogowych, do których należą:

l) inwestycje drogowe prowadzone są z budżetu powiatu, po uzyskaniu finansowania

zewnętrznego;
2) każda inwestycja, na którą powiat chce pozyskać środki zewnętrzne wymaga wkładu

własnego, a są to środki znaczne;

3) decyzje o przyjęciu do realizacji określonych inwestycji drogowych są także
analizowane w kontekście możliwie sprawiedliwego podziału środków na drogi
powiatowe zlokalizowane we wszystkich gminach powiatu wrzesińskiego;

4) priorytetowo traktowane są drogi o największym natężeniu ruchu i drogi łączące duże
miejscowości, lub powiaty, (natężenie ruchu na drodze nr 2947P w m. Marzenin, wg
pomiarów 2019 r. - 23 miejsce wśród wszystkich dróg powiatowych);

5) pierwszeństwo mają inwestycje na drogach, na których kontynuuje się rozpoczęte już

zadania drogowe.
Starosta wrzesiński odnosząc się do kwestii przedstawionych przez wnioskodawcę w treści
petycji wskazał, że nieprawdziwym jest zarzut o zaniechaniach powiatu w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów. Zarząd Powiatu

każdorazowo analizuje warunki konkursu i w ramach zaplanowanych środków własnych
składa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Dokumentacja wykonana w 2018 r.

zawiera remont istniejącego pod drogą przepustu i w terminie przyjęcia jej do realizacji nie
będzie wymagać istotnych, kosztownych aktualizacji. Starosta w swoim stanowisku odniósł
się również do tego, iż samorządy gminne mają obowiązek utrzymywać drogi gminne i nie

mają obowiązku partycypować w koszach inwestycji na drogach powiatowych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że w aktualnie rozpatrywanej petycji pojawił
się nowy wątek dotyczący remontu przepustu pod drogą. W związku z tym Komisja

stwierdziła, że należy ponownie rozpatrzyć petycję i przedstawić ją na obradach Rady
Powiatu Wrzesińskiego.

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rekomenduje uznanie za zasadną petycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż
wskazanej drogi. Komisja stwierdziła, że droga wymaga przebudowy i naprawy

przepustu, a co najważniejsze budowy chodnika ze względu na zachowanie

bezpieczeństwa pieszych.

 


