
Uchwała Nr VIII/60/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1199 O  

w miejscowości Siemysłów za zasługującą na uwzględnienie 

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 17 stycznia 2019 r petycja mieszkańców wsi Siemysłów 

dotycząca remontu drogi powiatowej DP 1199 O w miejscowości Siemysłów zasługuje na 

uwzględnienie. 

 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr VIII/60/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 12 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu jest 

organem właściwym do rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców wsi Siemysłów.  

Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu 

przeprowadzenie remontu drogi powiatowej DP 1199 O w miejscowości Siemysłów zasługuje 

na uwzględnienie. 

Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. (data wpływu 17.01.2019 r.) mieszkańcy wsi 

Siemysłów wnieśli do Rady Powiatu Namysłowskiego petycję w powyższym temacie. Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. zajął stanowisko w sprawie podjęcia działań 

mających na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej DP 1199 O w miejscowości 

Siemysłów. 

Rozpatrując petycję Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Zarząd Powiatu 

podjął następujące działania, w celu poprawy infrastruktury drogowej, w tym drogi ujętej  

w petycji.  

W dniu 22.01.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z powiatu 

namysłowskiego w sprawie współpracy samorządów w obszarze infrastruktury drogowej.  

W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Urzędu Gminy Domaszowice, jednak dnia  

24 stycznia br. wpłynęło pismo z Gminy Domaszowice z następującymi propozycjami dróg do 

remontu: 

1. DP 1199 O w m. Siemysłów, 

2. DP 1111 O w m. Woskowice Górne,  

3. DP 1111 O na odc. przejazd PKP – Wielołęka.  

Na spotkaniu ustalono, że z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych Powiat będzie wybierał odcinki  

o największym prawdopodobieństwie uzyskania dofinansowania.  

Zarząd Powiatu ma świadomość stanu dróg powiatowych, ponieważ systematycznie 

przeprowadzane są przeglądy stanu technicznego nawierzchni. W dniu 12 kwietnia 2019 r. 

został złożony wniosek do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg 



Samorządowych” na remont drogi powiatowej DP 1111 O w m. Woskowice Górne, o długości 

1,117 km.  

Zarząd Powiatu nie pozostaje obojętny na potrzeby Gminy Domaszowice, na co wskazują 

dokonane remonty w roku ubiegłym. W ramach wydatków bieżących wykonany został remont 

drogi powiatowej nr DP 1145 O na odcinku Gręboszów – Strzelce współfinansowany ze 

środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata  

2016 – 2019, którego poziom dofinansowania wynosi 80%. Wykonany remont drogi 

powiatowej na odcinku Gręboszów – Strzelce obejmował odcinek o długości 2.258 mb, na 

którym położono nową nawierzchnię mieszanki mineralno – asfaltowej, pobocza utwardzono 

na szerokości 1 m, wykonano również oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę 

763.100,73 zł. Ponadto przeprowadzono modernizację nawierzchni drogi powiatowej  

DP 1145 O na odcinku Gręboszów – Strzelce za kwotę 735.540 zł.  

Droga powiatowa DP 1199 O w miejscowości Siemysłów w najbliższym możliwym czasie 

zostanie wyremontowana przez firmę zajmującą się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 

Zarząd Powiatu będzie czynił starania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków 

finansowych na wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni DP 1199 O przebiegającej 

przez wieś Siemysłów.  

Mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające, zebrany 

materiał oraz przyjęte wyjaśnienia Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Rada Powiatu 

Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą remontu drogi powiatowej DP 1199 O  

w miejscowości Siemysłów za zasługującą na uwzględnienie.  

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

Pouczenie: 

Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o petycjach „Podmiot właściwy do rozpatrzenia 

petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem 

petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub 

dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.” 

 


