
Uchwała XXX/211/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

w sprawie uznania petycji dotyczącej zaplanowania w budżecie powiatu namysłowskiego 
na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 1145 O 

wraz z utwardzeniem poboczy za zasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920, Dz. U z 2021 poz. 1038 ) 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 21 kwietnia 2021 r. petycja członków Rady Sołeckiej Wsi Wielołęka 
dotycząca zaplanowania w budżecie powiatu namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na remont 
drogi powiatowej Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy 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 
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załącznik do uchwały Nr XXX/211/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 24 czerwca 2021 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 Radę Sołecką Wsi Wielołęka. 

Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu 

namysłowskiego na 2022 rok środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 1145 O 

wraz z utwardzeniem poboczy zasługuje na uwzględnienie. 

Pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r. ( wpływ do urzędu 21.04.2021r.) Rada Sołecka Wsi 

Wielołęka wniosła do Zarządu Powiatu Namysłowskiego petycję w powyższym temacie. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego pismem  z dnia 28 kwietnia 2021 r. przekazał wg. 

właściwości petycję Rady Sołeckiej Wsi Wielołęka Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Namysłowskiego. 

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

podjął działania, w celu poprawy infrastruktury drogowej, w tym drogi ujętej w petycji.  

Zarząd Powiatu ma świadomość złego stanu nawierzchni w/w odcinka drogi, ponieważ 

są prowadzone systematycznie przeglądy dróg powiatowych. W roku ubiegłym na terenie 

Gminy Domaszowice dokonano 12 objazdów przez pracowników Wydziału Dróg oraz jesienny 

przegląd oznakowania. Wykonano także prace remontowo-utrzymaniowe na kwotę około 600 

tysięcy złotych.  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego, 

mimo niewielkich środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2020  

i 2021, przeznaczonych na remonty dróg powiatowych podejmuje szereg działań w zakresie 

poprawy stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, również na 

terenie Gminy Domaszowice.  

 Zarząd Powiatu będzie czynił starania w celu pozyskania środków finansowych, które 

przeznaczone będą na wykonanie remontu wnioskowanej drogi. Ujęcie wnioskowanej drogi do 

remontu w przyszłorocznym budżecie powiatu będzie uwarunkowane wysokością środków 

przeznaczonych na realizację zadań drogowych na rok 2022. Inwestycje Powiatu w dużej 

mierze są zależne od funduszy europejskich i krajowych, ich osiągalność będzie głównym 

czynnikiem wpływającym na realizację zamierzonych inwestycji. Innym wyznacznikiem 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8D23ED35-CD5A-4578-BD89-070FE41DFF83. Podpisany Strona 1 z 2



mającym wpływ na realizację inwestycji powiatu z pozyskanych środków będzie również 

wysokość dofinansowania.   

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 Zarząd Powiatu przy planowaniu budżetu powiatu na 2022 rok 

weźmie pod uwagę ujęcie w planach inwestycyjnych powiatu, wnioskowanej w petycji drogi 

do remontu. 

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany materiał oraz wyjaśnienia Starosty Namysłowskiego Konrada 

Gęsiarza, Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą ujęcia w planach 

inwestycyjnych na najbliższy rok remontu drogi powiatowej Nr 1145 O wraz z utwardzeniem 

poboczy 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.” 
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