
Uchwala Nr 146/526/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 z dnia 29 września 2022r.  

 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiek Duży  

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

powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526) oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§1. Petycję mieszkańców Wsi Osiek Duży w sprawie wykonania ścinki pobocza, wykoszenia 

krzaków z rowów oraz nałożenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 450 metrów na 

drodze powiatowej Nr 1133 O  w m. Osiek Duży, uznaje się 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 146/526/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 września 2022 r. 

 

 

 W dniu 11 sierpnia  2022 r. do Starosty Powiatu Namysłowskiego wpłynęła petycja 

mieszkańców wsi Osiek Duży w sprawie wykonania ścinki pobocza, wykoszenia krzaków  

z rowów oraz nałożenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 450 metrów na drodze 

powiatowej Nr 1133 O w m. Osiek Duży .W piśmie podmiot wskazał na trudności w poruszaniu 

się pojazdów rolniczych i osobowych  spowodowanymi głębokimi ubytkami na drodze oraz 

wystającymi krzewami z rowów.  

 Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego, podjął 

decyzję o przeprowadzeniu do końca października br. wizji lokalnej, w wyniku której zostanie 

określony zakres koniecznych prac do wykonania. Prace wytypowane po przeprowadzonej 

wizji będą wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Pielęgnacja zieleni 

przydrożnej zostanie wykonana w roku 2022, natomiast pozostałe prace zostaną wpisane do 

planu budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2023 rok. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego, który zarządza drogami powiatowymi, 

systematycznie stara się przywracać pełna przejezdność na całej sieci dróg. Jednakże, ze 

względu na duże potrzeby oraz ograniczone środki finansowe odbudowa dróg musi opierać się 

na ustaleniu kolejności działań i właściwym ich planowaniu w oparciu o dostępny budżet.  

 Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuję, że będzie się 

starał, aby drogi utrzymywane były w stanie umożliwiającym sprawne i bezpieczne 

przemieszczanie, a pojawiające się zagrożenia w postaci ubytków, spękań i zakrzaczeń były 

usuwane na bieżąco. 

 

Członkowie Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak            

Zbigniew Bratosiewicz 

Piotr Lechowicz 

Andrzej Zielonka 

  

Konrad Gęsiarz 

 

 


