
UCHWAŁA NR XXXIX/276/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odnowy nawierzchni przy drodze powiatowej nr 3216P 
w miejscowości Ochle.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z2020r., 
poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona przez mieszkańców gminy Koło w zakresie poprawy stanu 
technicznego infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3216P zasługuje na uwzględnienie. Postulaty 
zawarte w petycji będą zrealizowane przez powiat kolski pod warunkiem wyrażenia zgody przez władze gminy 
Koło na współfinansowanie ww. zadania.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3. 1. Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 870)

2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego zawiadomi wnoszącego 
petycję.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego 
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXIX/276/2021

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odnowy nawierzchni przy drodze powiatowej nr 3216P 
w miejscowości Ochle.

W dniu 05 marca 202Ir. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęła petycja mieszkańców gminy Koło 
w sprawie odnowy nawierzchni przy drodze powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle. Zdaniem 
mieszkańców droga ta posiada liczne spękania, ubytki i deformacje nawierzchni. Rozwiązaniem problemu 
byłoby położenie nowej nawierzchni bitumicznej, która poprawi stan techniczny drogi. Przedmiotowa 
petycja została przez przewodniczącego Rady przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem 
rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Powiatu Kolskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem 
formalnym i uznała, że pismo z 05 marca 2021r. spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o petycjach. 
Komisja w zakresie rozpatrywanej petycji stwierdziła, że przy drodze powiatowej nr 3216P w miejscowości 
Ochle prowadzone są działalności gospodarcze i rolnicze, które wymagają obsługi przez pojazdy ciężarowe. 
Wykonywanie w ramach dostępnych środków przez służby drogowe uzupełnianie ubytków jezdni 
nie eliminuje powstawania nowych ubytków. Komisja ustaliła, także że w budżecie Powiatu w bieżącym 
roku nie zaplanowano środków na przeprowadzenie remontu nawierzchni o charakterze odnowy dla drogi 
powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle. Nieujęcie przedsięwzięcia w planach w bieżącym roku 
nie wynika z niezrozumienia potrzeb społecznych, a jest podyktowane jedynie ograniczeniami finansowymi 
powiatu kolskiego oraz konieczności kontynuacji wcześniej rozpoczętych inwestycji na terenie gminy Koło. 
Władze powiatu nieustająco dążą do współpracy z przedstawicielami społeczności gminnych w celu 
poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia komfortu użytkowanych dróg powiatowych. Stan nawierzchni 
dróg systematycznie jest monitorowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, a remonty dróg powiatowych 
wykonywane są sukcesywnie od wielu lat. Ustalanie zadań najbardziej pilnych jest przedmiotem 
uzgodnień i dyskusji z wójtami oraz burmistrzami danych gmin. Niezbędna jest jednak ocena możliwości 
finansowych powiatu w zakresie wykonania dodatkowych zadań inwestycyjnych w ramach budżetu oraz 
ewentualnej woli partycypowania w kosztach ich wykonania przez samorząd gminny. Biorąc pod uwagę 
potrzeby inwestycyjne całego obszaru powiatu kolskiego nie ma możliwości finansowych samodzielnej 
realizacji tej inwestycji. Powiat Kolski posiada około 459 km dróg, wobec czego potrzeby są ogromne 
a środki finansowe są niewystarczające na wykonanie wszystkich zamierzeń.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ostatecznie uznała, iż zasadne jest żądanie mieszkańców gminy Koło 
w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3216P 
w miejscowości Ochle. Stanowisko Komisji jest formą rekomendacji pozytywnego rozpatrzenia petycji 
przez Radę Powiatu Kolskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań finansowych powiatu 
kolskiego oraz ewentualnej woli współfinansowania remontu przez samorząd gminy Koło.

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania wyjaśniającego, Rada 
Powiatu Kolskiego uznaje, że petycja dotycząca odnowy nawierzchni drogi powiatowej numer 3216P 
w miejscowości Ochle zasługuje na uwzględnienie. Jednak realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia 
będzie możliwa dopiero w latach kolejnych, i pod warunkiem partycypacji w kosztach inwestycji przez 
samorząd gminy Koło.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatu Kolskiego
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