
UCHWAŁA NR XVII/173/2020 
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

w  sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz.U.2019 r, poz. 511 z późn zm .) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co 

następuje:

§ 1 . 1 .  Rada Powiatu Mieleckiego po rozpatrzeniu petycji z dnia 4 lutego 2020 roku 

uzupełnionej w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie wykonania projektu technicznego 

oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1152 R Borowa -  Czermin -  Wola 

Mielecka -  Kiełków - Przecław w Kiełkowie, postanawia uznać petycję za zasadną.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego do zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr XVI1/173/2020 

Rady Powiatu Mieleckiego 
z dnia 19 marca 2020 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lutego 2020 r.

W dniu 4 lutego 2020 r. do Rady Powiatu Mieleckiego wpłynęła petycja 

uzupełniona w dniu 12 lutego 2020 roku radnej Gminy Przecław, Sołtysa Sołectwa 

Kiełków oraz trzech przedstawicieli Rady Sołeckiej w sprawie wykonania projektu 

technicznego oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1152 R Borowa -  

Czermin -  Wola Mielecka -  Kiełków - Przecław w Kiełkowie.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym w celu rozpatrzenia petycji rada powiatu powołuje komisję skarg, 

wniosków i petycji.

Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mieleckiego dokonała analizy złożonej petycji i wypracowała projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem rekomendując Radzie Powiatu Mieleckiego 

uwzględnienie zasadności niniejszej petycji.

Komisja stwierdza fakt, iż lista zadań inwestycyjnych na 2020 rok została już 

zamknięta i nie uwzględnia ona inwestycji na przedmiotowej drodze w miejscowości 

Kiełków. Z uwagi na wąski pas drogowy oraz istniejącą zwartą zabudowę (istniejące 

ogrodzenia) oraz konieczność wykonania rowu krytego projektowanie chodnika na 

w/w odcinku drogi powiatowej będzie wiązało się z jego lokalizacją przy krawędzi 

jezdni (szerokość chodnika 2 m). Niemniej jednak mając na uwadze zasadność 

wykonania przedmiotowej inwestycji w 2020 roku zostanie przygotowany zakres 

inwestycji i rozpoznanie terenu pod względem własności i szerokości pasa drogowego 

oraz możliwości wykonania chodnika, co pozwoli na zlecenie wykonania dokumentacji 

technicznej budowy chodnika na początku 2021 roku, a następnie pozyskanie środków 

finansowych i realizację tej inwestycji.
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Marek Paprocki


