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Starostwo Powiatowe 
we Wrześni 

Września, 28 maja 2019 r. 
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W odpowiedzi na petycję, która wpłynęła dnia 21 marca 2019 r. do Starostwa 

Powiatowego przekazuję uchwałę nr 38/V1/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie. 

Prze odnicz Rady 

Marc Przyjemskf 
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UCHWAŁA NR 38N1/2019 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie 

Na podstawie art. 12pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej 
nr 2909P Wszembórz — Cieśle Wielkie — Spławie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przey6dncy Rady 

Marek 1-2.3.1emfild 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie 

Dnia 21.03.2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja mieszkańców 
sołectwa Spławie, której przedmiotem jest zły stan nawierzchni drogi powiatowej o przebiegu 
Wszembórz — Cieśle Wielkie — Spławie oraz nieuporządkowane i zarastające pobocza drogi. 

Stosownie do art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 511), przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego wystąpił do zarządcy drogi 
o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Petycja mieszkańców sołectwa 
Spławie i odpowiedź Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zostały przekazane Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji, powołanej przez Radę, zgodnie z art. 16a ust. 1 cytowanej ustawy, 
do rozpatrywania petycji składanych przez obywateli. 

Na posiedzeniu w dniu 13.05.2019 r. Komisja przeanalizowała petycję mieszkańców 
sołectwa Spławie i przyjęła stanowisko zarządcy drogi dotyczące jej stanu technicznego: 

1. droga powiatowa nr 2909P o przebiegu Wszembórz — Cieśle Wielkie — Spławie liczy 
około 4 km i posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 — 5,50 m, 

2. stan nawierzchni nie jest zadowalający, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosi około 
300 pojazdów/dobę, 

3. systematycznie są wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni i porządkowanie 
poboczy, dzięki czemu poprawie ulega komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, 

4. szacunkowy koszt modernizacji drogi wynosi około 2.000.000,00 zł — 2.500.000,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2909P Wszembórz — Cieśle Wielkie — Spławie nie 
znajduje się w planach inwestycyjnych, jednak petycja w tej sprawie zostanie przedstawiona 
jako propozycja do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. Zakres i termin 
wykonania przebudowy drogi będą zależeć od możliwości finansowych powiatu 
w latach następnych. 

Mając na względzie przeprowadzone w przedmiotowej sprawie postępowanie 
wyjaśniające oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym, Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie 
petycji. 

Przew Rady 

hck 7.ylem:5ki 
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