
UCHWAŁA NR XXXI / 277 /2021 
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz.U.2020 r. poz. 920) 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 10 marca 2021 roku 
w sprawie budowy ronda w miejscowości Chorzelów na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych nr 1142 relacji Chrząstów -  Chorzelów -  Trześń z drogą nr 1161 relacji 
Tuszów Narodowy -  Chorzelów -  Mielec, 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.



Załącznik
do Uchwały Nr XXXI / 277 /2021 

Rady Powiatu Mieleckiego 
z dnia 24 maja 2021 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021 r.

W dniu 10 marca 2021 r. do Rady Powiatu Mieleckiego wpłynęła petycja 
Radnego Rady Gminy Mielec Pana Piotra Gamracy oraz Radnego Rady Powiatu 
Mieleckiego Pana Kacpra Głaza działającymi w imieniu Mieszkańców Sołectwa 
Chorzelów i Malinie oraz Mieszkańców Powiatu Mieleckiego w sprawie budowy ronda 
w miejscowości Chorzelów na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1142 relacji 
Chrząstów -  Chorzelów -  Trześń z drogą nr 1161 relacji Tuszów Narodowy -  
Chorzelów -  Mielec.

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.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego na posiedzeniu 
w dniu 14 maja 2021 roku dokonała analizy złożonej petycji i wypracowała projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem rekomendując Radzie Powiatu Mieleckiego 
uwzględnienie zasadności niniejszej petycji.

Komisja podziela pogląd, iż skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1142 relacji 
Chrząstów -  Chorzelów -  Trześń z drogą nr 1161 relacji Tuszów Narodowy -  
Chorzelów -  Mielec jest przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, stąd 
też zasadne wydaje się podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników drogi oraz pieszych przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu.

Uwzględniając zasadność wykonania przedmiotowej inwestycji zostały 
wszczęte prace nad opracowaniem koncepcji przebudowy przedmiotowego 
skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. Mając na uwadze wysoki koszt 
proponowanej inwestycji zasadne będzie wystąpienie o dofinansowanie 
przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych oraz partycypowanie w kosztach 
zainteresowanych gmin.
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