
Uchwala Nr 122/435/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 z dnia 14 lutego 2022r.  

 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży i Nowej Wsi 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz 

art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

870) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§1. Petycję mieszkańców Wsi Osiek Duży i Nowej Wsi w sprawie naprawienia przepustów  

i uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej z Osieka Dużego do Wielołęki uznać za zasadną. 

 

§2. Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 

petycji w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Dróg. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak            

Zbigniew Bratosiewicz 

Piotr Lechowicz 

Andrzej Zielonka 

  

Konrad Gęsiarz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr 122/435/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

 

 W dniu 23 grudnia  2021 r. do Starosty Powiatu Namysłowskiego wpłynęła petycja 

mieszkańców Wsi Osiek Duży i Nowej Wsi, w sprawie naprawienia przepustów i uzupełnienia 

ubytków na drodze powiatowej z Osieka Dużego do Wielołęki. W piśmie podmiot wskazał na 

istniejące załamane przepusty oraz ubytki głębokości 30-70 cm, poprzez które mieszkańcy mają 

utrudniony dostęp do komunikacji.  

 W dniu 21 stycznia 2022 r. została przeprowadzona wizja lokalna, w wyniku której z 

powodu panujących warunków atmosferycznych  nie było możliwe dokonanie oceny stanu 

obiektów inżynieryjnych (przepusty drogowe). Stwierdzono natomiast występowanie 

znacznych ubytków na drodze, które mogły powstać w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej 

z terenu przyległego do pasa drogowego. W okresie wiosennym zostanie przeprowadzony 

przegląd techniczny drogi powiatowej nr 1133 O na odcinku Nowa Wieś – Osiek Duży wraz 

ze znajdującymi się w jej przebiegu obiektami celem ustalenia zakresu prac koniecznych do 

wykonania na tej drodze. Prace zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych.  

 

 Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu Namysłowskiego na posiedzeniu w dniu 

26 stycznia 2022 roku, podjął decyzję o uwzględnieniu niniejszej petycji i wykonaniu prac, 

które będą wynikały z wiosennego przeglądu na w/w drodze w ramach bieżącego utrzymania 

dróg, w terminie do końca II kwartału 2022 r. 

 

Członkowie Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak            

Zbigniew Bratosiewicz 

Piotr Lechowicz 

Andrzej Zielonka 

  

Konrad Gęsiarz 

 

      


