Uchwała Nr VIII/58/2019
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1129 O
na odc. Żaba – Miodary 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 09 stycznia 2019 r. petycja mieszkańców Sołectwa Żaba
dotycząca remontu drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary 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/58/2019
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 Sołectwa Żaba.
Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie remontu drogi powiatowej
DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary zasługuje na uwzględnianie.
Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. (data wpływu 09 stycznia 2019 r.) mieszkańcy
Sołectwa Żaba wnieśli do Rady Powiatu Namysłowskiego petycję w powyższym temacie.
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.
Zarząd Powiatu ma świadomość złego stanu nawierzchni drogi powiatowej DP 1129 O
na odc. Żaba – Miodary, ponieważ stan dróg w powiecie jest systematycznie monitorowany.
Zarządca drogi posiada dokumentację techniczną na remont kompleksowy w/w
odcinka. W latach 2017 i 2018 Powiat złożył dwa wnioski o dofinansowanie zadania –
„Przebudowa drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Biestrzykowice (przez Miodary)”
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 – 2019.
Po dwóch nieudanych próbach pozyskania środków zewnętrznych w dalszym ciągu będą
czynione starania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, aby wykonać
kompleksowy remont w/w drogi. W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia
postulowanych prac, że środków własnych Powiatu, bez pozyskania zewnętrznego
dofinansowania z uwagi na wysoki koszt prac przewidzianych do wykonania (6.396.275,52 zł)
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 uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Namysłowie, który wskazał
następujące odcinki dróg powiatowych wymagających naprawy w pierwszej kolejności:
1. DP 1102 O na odc. Józefków – Objazda – budowa ścieżki rowerowej,
2. DP 1126 O na odc. DP 1101 – Krasowice,
3. DP 1129 O na odc. Mikowice – DK 39 (Krzemieniec).

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. W dniu 12 kwietnia 2019 r.
został złożony wniosek do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych” na przebudowę drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
DP 1102 O na odc. Józefków – Objazda o długości 998 mb.
W najbliższym możliwym terminie, gdy pozwolą na to korzystne warunki
atmosferyczne zostanie wykonany remont nawierzchni wnioskowanej drogi.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego,
podejmował próby wyremontowania drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba –
Biestrzykowice (przez Miodary) wnioskując o środki zewnętrzne. Ponadto stwierdza, że Zarząd
Powiatu mimo ograniczonych środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na
rok 2019 z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych, podejmuje szereg działań
zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające, zebrany
materiał, wysłuchanie Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza i zasięgnięcie opinii
Zarządu Powiatu Namysłowskiego Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą
remontu drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary na 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.

