
Uchwała Nr XXVI/197/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 07 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

w zakresie wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach  

 

 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 07 stycznia 2021 r petycja w interesie publicznym  

w zakresie wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach 

nie 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 Nr 1 

do uchwały Nr XXVI/197/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

                                                                                                              z dnia 07 kwietnia2021 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 grupę wnioskodawców 

dotyczącej wykonania przez Zarząd Powiatu remontu drogi w miejscowości Domaszowice.  

W dniu 7 stycznia 2021 r. do Starosty Namysłowskiego wpłynęła petycja mieszkańców 

powiatu dotycząca wykonania w 2021 roku remontu drogi ulicy Strzeleckiej  

w Domaszowicach. W tej kwestii Zarząd Powiatu podjął czynności zgodne z treścią żądania 

wyrażonego w petycji znacznie wcześniej, przed terminem wpływu petycji do tut. urzędu – 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Trudno zatem uznać za zasługujące na uwzględnienie 

żądanie, które jest już z inicjatywy Zarządu Powiatu realizowane. W tej sytuacji uznanie petycji 

jako zasługującej na uwzględnienie, prowadziłoby do akceptowania procederu wpisywania się 

autorów petycji w realizowane już zadania. Mogłaby to powodować wrażenie inicjowania przez 

autora petycji takich działań i przypisywanie sobie siły sprawczej, co nie jest zgodne z prawdą.    

  W dniu 27 listopada 2020 roku w czasie posiedzenia Rady Powiatu Namysłowskiego 

po raz pierwszy publicznie zadeklarowali gotowość modernizacji ulicy Strzeleckiej Pan 

Starosta Konrad Gęsiarz oraz Wicestarosta Tomasz Wiciak.  

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Namysłowskiego w dniu 18 stycznia 2021 r. 

Naczelnik Wydziału Dróg poinformował Zarząd o prowadzonych przez jego wydział 

działaniach związanych z przygotowaniem dokumentacji na modernizację nawierzchni ulicy 

Strzeleckiej. Zarząd zdecydował też, że będzie czynił starania o pozyskanie zewnętrznego 

dofinansowania tego zadania, także z środków Gminy Domaszowice.  W dniu 1 lutego b.r. 

Wydział Dróg przygotował wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie 4 szt. 

dokumentacji technicznych, jedną z nich było opracowanie dokumentów na modernizację 

nawierzchni drogi powiatowej nr 1445 O w miejscowości Domaszowice (ul. Strzelecka).                 

W wyniku przeprowadzonej procedury w dniu 10 lutego 2021 r. wyłoniono firmę, która 

zobowiązała się do wykonania dokumentacji technicznej dla tej drogi w terminie do                               

dnia 30. 06. 2021 r.  



Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zadanie o którym mowa w petycji jest w trakcie 

realizacji a złożone żądanie nie było potrzebne aby skłonić Zarząd Powiatu do wykonania 

prośby wnioskodawców. 

 

 

 

   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.” 

 


