
Rada Powiatu Wrzesińskiego 

Września, 30 września 2020 r. 

SOR.0005.3.2020 

Pani Anna Frąckowiak 
Sołtys miejscowości Gąsiorowo 

W odpowiedzi na petycję, która wpłynęła dnia 3 września 2020 r. do Starostwa 

Powiatowego we Wrześni przekazuję uchwałę nr 150/X.X11/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

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

powiatowej nr 2935P Kokoszki — Podstolice. 

Przewopń czą y Rady 

illarek zyjernski 
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UCHWAŁA NR 150/XXII/2020 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2935P 
Kokoszki — Podstolice 

Na podstawie art. 12pkt  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. 13 ust. 1 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 dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 2935P 
Kokoszki — Podstolice. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prze\y6dniczą y Rady 

Marek nyjernski 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesifiskiego 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2935P 

Kokoszki — Podstolice 

Dnia 3 września 2020 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęło pismo pani Anny 
Frąckowiak, sołtysa miejscowości Gąsiorowo dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 
2935P Kokoszki — Podstolice i naprawy przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo. 
Podmiot składający petycję wskazał na konieczność wykonania przebudowy drogi powiatowej 
Z uwagi na: 

1) zły stan techniczny nawierzchni drogowej (pęknięcia, ubytki w nawierzchni, 
załamanie krawędzi jezdni), 

2) pogorszenie stanu technicznego drogi w wyniku natężonego ruchu pojazdów 
wielkogabarytowych dostarczających materiały na budowę elektrowni 
wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo, 

3) uszkodzenie przepustu drogowego w miejscowości Gąsiorowo. 

Ponadto sołtysi miejscowości Kokoszki, Gąsiorowo i Podstolice, którzy podpisali petycję 
postulowali w imieniu mieszkańców o wyegzekwowanie przez zarządcę drogi naprawy 
uszkodzonej nawierzchni drogowej przez firmę realizującą inwestycję budowy zespołu 
elektrowni wiatrowych. 

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 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 rozpatrywanej petycji. 

Długość drogi powiatowej nr 2935P o przebiegu Kokoszki — Podstolice — Gąsiorowo 
wynosi 3,7 km. Odcinek drogi o długości 1,3 km w najgorszym stanie technicznym (liczne 
pęknięcia, załamanie krawędzi jezdni) usytuowany jest między miejscowościami Gąsiorowo 
i Podstolice. Zarządca drogi zawarł porozumienie z wykonawcą budowy elektrowni 
wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo, które reguluje kwestię 
przemieszczania się pojazdów obslugujących budowę elektrowni. Przed rozpoczęciem 
inwestycji została wykonana inwentaryzacja stanu technicznego drogi powiatowej, która 
zostanie powtórzona po zakończeniu budowy. Na tej podstawie zostaną stwierdzone odchylenia 
od pierwotnego stanu technicznego drogi. Zgodnie z zawartym porozumieniem naprawa będzie 
wykonana na koszt firmy realizującej inwestycję. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 
2935P Kokoszki — Podstolice zostanie zgłoszony jako propozycja do projektu budżetu powiatu 
wrzesińskiego na 2021 r. 

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji i po zapoznaniu się z materiałem 
poglądowym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie za zasadną petycji 
dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki — Podstolice. Z uwagi na 
zawarte porozumienie wyegzekwowanie wykonania rzetelnej naprawy zniszczonej 
nawierzchni drogowej i uszkodzonego przepustu przez firmę realizującą inwestycję budowy 
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zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Podstolice i Gąsiorowo jest 
uzasadnione. 

Przewoicząc

,

Ł Rady 

Marek • rzyiernski 
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