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SOR.0005.2.2020 

Pan Piotr Borowicz 
Sołtys miejscowości Marzenin — Kawęczyn 

W odpowiedzi na pisma, które wpłynęły dnia 6 i 23 lipca 2020 r. do Starostwa 

Powiatowego we Wrześni przekazuję uchwałę nr 149/XXII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej 

przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin. 
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UCHWAŁA NR 149/XXII/2020 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia 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) oraz art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 4 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. Wielkopolskiego z dnia 30 października 2018 r., poz. 
8470 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję wielokrotną dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 
nr 2947P w miejscowości Marzenin. 

* 2. Ogłoszenie sposobu załatwienia petycji nastąpi na stronie internetowej podmiotu 
rozpatrującego petycję wielokrotną. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przew rczą Rady 

Marek rzyjemski 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego 
w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 

nr 2947P w miejscowości Marzenin 

Dnia 6 lipca 2020 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęło pismo pana Piotra 
Borowicm, sołtysa miejscowości Marzenin i Kawęczyn dotyczące zarzutu braku przyjęcia 
i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P 
w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego na 2020 r. 
Podmiot składający pismo wskazał na konieczność wykonania przebudowy drogi powiatowej 
z uwagi na: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, w szczególności dzieci 
uczęszczających do szkoły i mieszkańców korzystających z transportu 
kolejowego, 

2) duże natężenie ruchu drogowego, 
3) zły stan techniczny nawierzchni drogowej (pęknięcia, wybrzuszenia, załamania, 

koleiny). 

Zgłoszone postulaty sołtys miejscowości Marzenia ponowił w piśmie złożonym 
23 lipca 2020 r., w którym wnosił o uwzględnienie przebudowy drogi powiatowej 
w miejscowości Marzeniu wraz z budową chodnika w ramach budżetu powiatu wrzesińskiego 
na 2021 r. 

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 pismami sołtysa przekazał je Komisji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz 
materiału filmowo-zdjęciowego ustaliła stan faktyczny i prawny w sprawie będącej 
przedmiotem rozpatrywanych pism. 

W pierwszej kolejności Komisja wyjaśniła kwestię kwalifikacji pisma złożonego w dniu 
6 lipca 2020 r. Podmiot składający pismo użył w jego treści sformułowania „składam skargę" 
odnoszące się do braku przyjęcia i braku uwzględnienia wniosku w sprawie przebudowy drogi 
powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin do realizacji w ramach budżetu powiatu 
wrzesińskiego na 2020 r. W rozpatrywanej sprawie od czerwca 2019 r. była prowadzona 
korespondencja między sołtysem a zarządcą drogi powiatowej. Podmiot składający pismo 
wnioskował już wówczas o uwzględnienie przebudowy drogi powiatowej w ramach budżetu 
powiatu wrzesińskiego. Zgłoszony wniosek został przedstawiony jako propozycja inwestycji 
drogowej do realizacji w 2020 r., jednak w tegorocznym budżecie uchwalonym przez Radę 
Powiatu Wrzesińskiego w grudniu 2019 r., ww. zadanie nie zostało uwzględnione. Podmiot 
składający pismo był informowany o każdym etapie rozpatrywania przedmiotowego wniosku 
i mial możliwość zaskarżenia uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwały 
budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. 

Odnosząc się do wyjaśnień zarządcy drogi i opinii radcy prawnego Komisja uznała, że 
pismo złożone w dniu 6 lipca 2020 r. przez sołtysa miejscowości Marzenin zawierające 
postulaty wskazujące na konieczność wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2947P 
w miejscowości Marzenia, które zostały wymienione na wstępie należy traktować jako żądanie 
podjęcia określonego działania. Przedmiotem rozpatrywanej sprawy w ustawowym 
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rozumieniu petycji jest więc żądanie wykonania przebudowy drogi powiatowej 
w miejscowości Marzeniu wraz z budową chodnika w imieniu lokalnej społeczności. 
Postulaty te zostały powtórzone w piśmie złożonym przez sołtysa w dniu 23 lipca 2020 r. 
Z uwagi na fakt, iż pisma dotyczą tej samej sprawy zostaną rozpatrzone łącznie jako petycja 
wielokrotna. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja zapoznała się ze stanem technicznym 
drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin. Długość drogi powiatowej od 
skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Kawęczyn do przejazdu 
kolejowego wynosi 952 m, w tym na odcinku około 100 m usytuowany jest chodnik wykonany 
z kostki brukowej. Zarządca drogi dysponuje dokumentacją projektową przebudowy drogi wraz 
z budową jednostronnego chodnika i poszerzeniem jezdni do 6 m, która została opracowana 
w 2018 r. Szacunkowy koszy przebudowy drogi wynosi 2.300.000,00 zł. 

Uwzględniając postulaty zgłaszane w petycjach z dnia 6 i 23 lipca 2020 r. i po 
zapoznaniu się z materiałem poglądowym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje 
uznanie za zasadną petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 
2947P w miejscowości Marzeniu. Z uwagi na opracowaną dokumentację projektową 
zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin jako propozycji 
do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2021 r. jest uzasadnione. 

Przwdficzą9 Rady 

Marek rzyjernski 
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