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Protokół nr 27/2021 

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytej w dniu 22 kwietnia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.45 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Marek Marciniak. 

Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w 

posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność 

sieciową.

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie petycji złożonej mieszkańców gminy Koło w 

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

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak odczytał treść petycji, poza tym Komisja zapoznała 

się z treścią opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego w kwestii uznania pisma jako 

petycji. Z opinii wynika, że powyższe pismo spełnia wymogi określone w art. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 870). Komisja przyjęła powyższe do 

wiadomości. Następnie przystąpiła do analizy treści petycji i zbadania jej zasadności.

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. Z powodu ograniczonych możliwości finansowych i 

konieczności kontynuacji wcześniej rozpoczętych inwestycji w gminie Koło, w roku bieżącym 

nie przewidziano wykonania powyższego zadania. Nieujęcie przedsięwzięcia w bieżącym 

budżecie nie wynika z niezrozumienia potrzeb społecznych, a jest podyktowane jedynie 

ograniczeniami finansowymi powiatu kolskiego. 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.

Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji i 

dokonaniu analizy stanu faktycznego 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 

wspófmansowania remontu przez samorząd gminy Koło. Komisja powyższe ustalenia podjęła 

jednogłośnie w wyniku głosowania.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz.
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