
UCHWAŁA NR XLVi/ 416/2022 
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 września 2022 r.

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

(t. j. Dz.U.2022 r. poz. 1526) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 Iipca2014 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 23 września 2022 

roku w sprawie remontu drogi powiatowej 1140R Tuszów Narodowy -  Sarnów -  

Ostrowy Baranowskie, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/416/2022 

Rady Powiatu Mieleckiego 
z dnia 21 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 września 2022 r.

W dniu 29 września 2022 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego 

wpłynęła petycja Mieszkańców wsi Ostrowy Tuszowskie (Pateraki) Czajkowa z dnia 

23 września 2022 roku w sprawie remontu drogi powiatowej 1140R Tuszów Narodowy

-  Sarnów -  Ostrowy Baranowskie.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 18 listopada 2022 r. przekazał 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego treść przedmiotowej 

petycji wraz z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Mieleckiego, a na posiedzeniu w dniu 

14 listopada 2022 roku Komisja 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 2022 rok została już 

zamknięta i nie uwzględnia ona inwestycji na przedmiotowej drodze. Istniejąca 

nawierzchnia drogi powiatowej Nr 1 140R relacji Tuszów » Sarnów -  Ostrowy 

Baranowskie jest gruntowo-tłuczniowa na odcinku od skrzyżowania z dr. pow. Nr 

1 162R do zabudowań Leśnictwa Pateraki o dług. 1 200 mb (odcinek o dług. 1 000 mb 

leżący na terenie powiatu mieleckiego, pozostały odcinek o dług. 200 mb jest 

zlokalizowany na terenie powiatu kolbuszowskiego). Droga przebiega przez odcinek 

leśny, który służy przede wszystkim do transportu leśnego oraz sporadycznie jako 

dojazd do domków letniskowych zlokalizowanych w pobliżu Leśnictwa Pateraki. 

Przedmiotowa odcinek droga posiada przekrój szlakowy o zmiennej szerokości 3,50m

- 5,Om. Nadmienić należy, że droga powiatowa jest w złym stanie technicznym, 

występują liczne zdeformowania, wyboje i lokalne przełomy, również brak jest 

geometrii poziomej. Ponadto droga nie posiada poboczy oraz nie posiada 

przydrożnych rowów otwartych, a odwodnienie drogi odbywa się grawitacyjnie za



pomocą spadków poprzecznych w kierunków sąsiednich gruntów (działki leśne).

Mając na uwadze zasadność wykonania przedmiotowej inwestycji stan 

techniczny tej drogi zostanie zweryfikowany przez pracowników PZD w Mielcu, celem 

ustalenia kosztorysu inwestorskiego wykonania nawierzchni tej drogi i zabezpieczenia 

środków finansowych. Ponadto zostaną przeprowadzone rozmowy z udziałem 

Starosty Powiatu Kolbuszowskiego oraz Nadleśnictwem Mielec w temacie wspólnego 

współfinansowania remontu w/w drogi, która posłuży mieszkańcom sąsiednich 

powiatów do bezpiecznej i płynnej komunikacji.

Mając na uwadze powyższe, podzielając opinię Komisji skarg, wniosków i 

petycji, Rada Powiatu Mieleckiego uznała petycję za zasadną.

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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