Uchwała Nr VIII/59/2019
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie uznania petycji dotyczącej odnowy nawierzchni drogi powiatowej DP 1354
Dzików – Siedlice i ujęcia jej w przyszłorocznym budżecie
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 11 grudnia 2018 r. petycja mieszkańców wsi Siedlice
dotycząca odnowy nawierzchni drogi powiatowej DP 1354 Dzików – Siedlice i ujęcia jej
w przyszłorocznym budżecie 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/59/2019
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 Siedlice. Rada
Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie odnowy nawierzchni drogi powiatowej
DP 1354 Dzików – Siedlice i ujęcia jej w przyszłorocznym budżecie (kontynuacja petycji, która
wpłynęła do Urzędu w dniu 29 sierpnia 2018 r) zasługuje na uwzględnienie.
Pismem z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) mieszkańcy
wsi Siedlice wnieśli do Rady Powiatu Namysłowskiego petycję w powyższym temacie.
Autorzy petycji uzasadnili potrzebę wykonania remontu polegającego na odbudowie
nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Dzików – Siedlice. Zdaniem mieszkańców droga jest
pełna dziur i wyboin, a doraźne łatanie dziur nie poprawia stanu technicznego drogi
i bezpieczeństwa użytkowników ww drogi.
W dniu 29 sierpnia 2018 r. do Zarządu Powiatu Namysłowskiego (zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym Zarząd Powiatu był właściwym organem do rozpatrzenia
petycji), wpłynęła petycja mieszkańców wsi Siedlice w sprawie naprawy drogi powiatowej
relacji Dzików – Sieldice, którą Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.08.2018 r. rozpatrzył
i pismem z dnia 07.09.2018 r. zawiadomił mieszkańców wsi Siedlice, że nie posiada środków
finansowych na realizację odnowy nawierzchni w/w drogi. Poinformował również, że
w związku z wysokim kosztem wykonania prac, szacowanych na kwotę 1.300.000,00 zł Powiat
Namysłowski będzie czynił starania celem pozyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu Starosty Namysłowskiego Konrada
Gęsiarza i zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Namysłowskiego, który na posiedzeniu w dniu
24.04.2019 r. zajął stanowisko w temacie petycji, stwierdza, że obecnie nie ma możliwości
przeprowadzenia postulowanych prac.
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 Gminy Pokój, który wskazał następujące
odcinki dróg powiatowych wymagających naprawy w pierwszej kolejności:
1. DP1354 O Dzików – Siedlice,

2. DP1348 O na odc. Domaradzka Kuźnia – Lubnów,
3. DP 1348 O na odc. Kozuby – Jagienna.

Na spotkaniu ustalono również, że z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych Powiat będzie wybierał odcinki
o największym prawdopodobieństwie uzyskania dofinansowania.
Zarząd Powiatu poinformował, że ma świadomość złego stanu nawierzchni dróg
powiatowych, ponieważ są one systematycznie monitorowane. Dnia 12 kwietnia 2019 r. został
złożony wniosek do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych” remontu drogi powiatowej DP 1348 O na odc. Kozuby – Jagienna o długości
1,98 km. Wybór drogi powiatowej został dokonany z uwagi na największe natężenie ruchu
drogowego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego,
mimo niewielkich środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2019,
przeznaczonych na remonty dróg powiatowych podejmuje szereg działań w zakresie poprawy
stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Działając w oparciu o § 2 ust 3 uchwały Nr XLI/386/2010 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej, materiały do projektu budżetu składane są do Zarządu Powiatu
Namysłowskiego w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
W związku z powyższym nie było możliwe ujęcie w budżecie powiatu na 2019 rok zadania
dotyczącego odnowy nawierzchni drogi powiatowej DP 1354 O Dzików – Siedlice.
Zarząd Powiatu przy planowaniu projektu budżetu powiatu na 2020 rok weźmie pod
uwagę ujęcie wnioskowanego zadania. Inwestycje ujęte w przyszłorocznym budżecie powiatu
uwarunkowane będą ilością środków przeznaczonych na realizację zadań drogowych na rok
2020. Inwestycje Powiatu w dużej mierze są zależne od funduszy europejskich i krajowych, ich
osiągalność będzie głównym czynnikiem wpływającym na realizację zamierzonych inwestycji.
Innym wyznacznikiem mającym wpływ na realizację inwestycji powiatowych z pozyskanych
środków będzie również wysokość dofinansowania.

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania
wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał, argumenty faktyczne i prawne, Rada
Powiatu Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą odnowy nawierzchni drogi powiatowej
DP 1354 Dzików – Siedlice i ujęcia jej w przyszłorocznym budżecie 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.”

