
UCHWAŁA Nr 102.XV.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
budowy chodnika w pasie drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art.9 
ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców m. Kisielewo złożonej 
w interesie publicznym dotyczącej uwzględnienia w planach inwestycyjnych 
Powiatu Sierpeckiego budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3751W 
w m. Kisielewo na odcinku most- droga krajowa nr 10( długość 300 m), 
uznaje się, że realizacja postulatu petycji w chwili obecnej nie jest możliwa.
2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 
do Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu 
Nr 102.XV.2019 
z dnia 31 października 2019 r.

Zagadnienia związane z wnoszeniem i rozpatrywaniem petycji reguluje 
ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 
zwana dalej „ustawą o petycjach”). Zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy o petycjach 
przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności, zmiany przepisów 
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji. Wniesiona petycja dotyczy 
bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi kategorii powiatowej i została 
złożona w interesie publicznym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi 
zmianami ) zarządcą drogi dla dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu 
Sierpeckiego. Do właściwości Zarządu Powiatu w tym zakresie należy 
planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg 
powiatowych. Art. 9 ust.2 ustawy o petycjach mówi cyt. „ 2. Petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest 
rozpatrywana przez ten organ”. Z tego powodu należy przyjąć, że 
przeniesienie kompetencji do rozpatrywania petycji z organu stanowiącego 
możliwe jest jedynie na jego komisję Skarg Wniosków i Petycji , która 
zgodnie z zapisami § 59 w związku z § 57 ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego przygotowuje dla Rady Powiatu w Sierpcu stanowisko 
dotyczące sposobu jej załatwienia.

Odnosząc się do treści merytorycznej petycji Rada Powiatu podziela 
stanowisko mieszkańców m. Kisielewo reprezentowanych w tej petycji przez 
Sołtysa sołectwa Kisielewo w zakresie zasadności petycji. Uzasadnia to 
tym, że budowa tego chodnika nie tylko zwiększy komfort pieszych, ale też 
bez wątpienia wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku 
drogi publicznej. Z informacji przekazanej przez Zarząd Dróg Powiatowych 
pismem Nr ZDP.DT.l.21.8.2019 r. z dnia 24.09.2019 roku wynika, 
że wnioskowany przez mieszkańców chodnik musiałby mieć długość ok. 300 
m.b. i powinien być wybudowany na odcinku most- droga wojewódzka nr 10 
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3751W. Szacunkowy koszt budowy 
chodnika wyniósłby od 90 do 120 tys. złotych.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Rada Powiatu jednocześnie 
wskazuje, że planowanie wszelkich zamierzeń inwestycyjnych musi odbywać



się w sposób racjonalny, przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich gmin 
Powiatu Sierpeckiego i zagwarantowaniu jego zrównoważonego rozwoju. 
W skład Powiatu Sierpeckiego wchodzi łącznie 7 gmin w tym 6 gmin 
wiejskich oraz miasto Sierpc. Zarząd Powiatu zarządza drogami 
powiatowymi o łącznej długości 415 km.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu nie widzi możliwości 
realizacji -  wnioskowanej w petycji inwestycji w bieżącym 2019 roku.

Taka inwestycja mogłaby być przyjęta do planu inwestycyjnego 
na kolejne lata wyłącznie w przypadku pozyskania jej dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, bądź przy ewentualnym wsparciu w ramach pomocy 
finansowej gminy Sierpc. Rada Powiatu poprzez zajęcie takiego stanowiska 
dotyczącego tej petycji jednocześnie potwierdza wolę szeroko rozumianej 
współpracy z gminami. Wskazuje jednocześnie, że istotnym warunkiem 
przyjmowania do realizacji wszystkich inwestycji,w szczególności inwestycji 
drogowych jest uwzględnianie potrzeb całego Powiatu, a nie wyłącznie jednej 
gminy. Takie stanowisko nie jest wyrazem braku zrozumienia dla potrzeb m. 
Kisielewa opisanych w petycji, ale koniecznością kierowania się dobrem 
mieszkańców naszej społeczności powiatowej.

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 
załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach.

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot właściwy do rozpatrzenia 
petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycje 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.


