UCHWAŁA NR IX/45/19
RADY POWIATU PISZ
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki
- DP Nr 1861N (Rostki Skomackie)
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
w związku art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 511) oraz § 9 pkt 17 Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 2018 r. poz. 3804, zm. z 2018 r. poz. 5282) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki DP Nr 1861N (Rostki Skomackie).
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Pisz do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Powiatu
Irena Jatkowska
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Załącznik do uchwały Nr IX/45/19
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 maja 2019 r.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji
Dnia 25 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęła datowana na 18 lutego 2019 r. petycja
w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki - DP Nr 1861N (Rostki Skomackie).
Petycja zaadresowana została do Rady Powiatu Pisz, która – stosownie do art. 9 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach – jest właściwa do jej rozpatrzenia. Ponadto petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg,
wniosków i petycji Rady Powiatu Pisz.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu na stronie
http://www.s16.com.pl ukazała się informacja zatytułowana „Wykonania studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku
Mrągowo – Orzysz – Ełk” . Z informacji tej wynika, że na drodze nr 1704 N od drogi krajowej nr 16 do m.
Strzelniki planowana jest budowa węzła drogowego.Węzeł drogowy wykonany będzie w miejscu w którym
w przypadku budowy drogi powiatowej należy wykupić grunty od Lasów Państwowych. Jeżeli zapadnie
decyzja o budowie drogi S-16 zgodnie z tymi założeniami, przebudowany odcinek drogi powiatowej zostanie
przejęty przez Skarb Państwa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Rada Powiatu Pisz wraz z Zarządem Powiatu w Piszu podejmują działania na rzecz poprawy stanu dróg
powiatowych, jednak zobowiązane są również do dbałości o stan finansów powiatu. Mając na uwadze
planowany wariant przebiegu drogi S-16 istnieje ryzyko, że przebudowa przedmiotowej drogi byłaby
bezcelowa. Rada Powiatu Pisz stoi na stanowisku, że z decyzją odnośnie tej inwestycji należy poczekać do
czasu ostatecznego ustalenia wariantu przebiegu drogi S-16.
Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Pisz postanowiła o nieuwzględnieniu wyżej wymienionej petycji.
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