UCHWAŁA NR XVII/123/20
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu piskiego na 2020 r.
przebudowy drogi powiatowej
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, zm. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) 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 i z 2019 r. poz. 6031)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej
Nr 1674N Orłowo-Zabielne-droga wojewódzka nr 667.
§ 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 XVII/123/20
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 lutego 2020 r.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji
Dnia 15 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęła datowana na 7 listopada 2019 r.
petycja Mieszkańców wsi Zabielne o uwzględnienie w budżecie na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej
1674N Orłowo–Zabielne–droga wojewódzka nr 667. Petycja została przekazana do Rady Powiatu dekretacją
z dnia 19 listopada 2019 r.
Stosownie do przepisów art. 16a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: usp)
oraz § 43a Statutu Powiatu Piskiego (dalej: statutu) Rada Powiatu rozpatruje skargi, wnioski i petycje. W tym
celu powołuje Komisję Skarg, wniosków i petycji. Przedmiotowa Komisja zapoznała się z petycją na swoim
posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r., na którym postanowiła zwrócić się do Zarządu Powiatu w Piszu
o opinię o możliwości jej realizacji. W tym celu, pismem z 7 stycznia 2020 r. Przewodniczący Komisji
przekazał kopię petycji Zarządowi. Pismem Or.152.2.2020 z 10 lutego Zarząd Powiatu przekazał opinię, że
przebudowa w/w drogi jest niemożliwa do realizacji przy samodzielnym finansowaniu i wiązałaby się
z koniecznością rezygnacji z zadania, na które powiat piski może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Komisja Skarg, wniosków i petycji jednogłośnie uznała
petycję za zasadną, kierując do Rady Powiatu stosowny projekt uchwały.
Rada Powiatu Pisz zauważa, że propozycja Komisji Skarg, wniosków i petycji nie jest dla niej wiążąca,
zarówno w świetle art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, który stanowi:
Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten
organ.
jak i w świetle zapisu § 43a ust. 6 zdanie pierwsze statutu:
Komisja skarg, wniosków i petycji opracowuje i przedstawia Radzie projekt rozstrzygnięcia sprawy.
Rada Powiatu Pisz w pełni rozumie potrzebę utrzymania należytego stanu dróg publicznych na terenie
powiatu piskiego i podziela stanowisko Mieszkańców wsi Zabielne oraz radnych-członków Komisji Skarg,
wniosków i petycji, że droga na wnioskowanym odcinku wymaga remontu. Petycja Mieszkańców zawiera
jednak żądanie, aby przedmiotowa inwestycja została uwzględniona w budżecie powiatu piskiego na 2020 r.,
co zdaniem Rady jest postulatem przekraczającym aktualne możliwości finansowe powiatu. Rada wraz
z Zarządem Powiatu w Piszu podejmują działania na rzecz poprawy stanu dróg powiatowych, niemniej
zobowiązane są również do dbałości o stan finansów powiatu. Wedle informacji z 10 lutego wnioskowana
inwestycja kosztowałaby ok. 4 mln złotych. Jest to koszt niemożliwy do poniesienia przez powiat
samodzielnie. Ponadto podjęcie inwestycji spowodowałoby brak środków na zadania zgłoszone do
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i w konsekwencji konieczność rezygnacji z inwestycji.
Trzeba nadmienić, że wśód tych zadań są również inwestycje przewidziane na terenie gminy Biała Piska.
Ponadto, wedle informacji Zarządu Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg jest w posiadaniu dokumentacji
projektowej na wnioskowane przez Mieszkańców wsi Zabielne zadanie. Nie jest więc tak, że wnioski
Mieszkańców są ignorowane, jednak do wykonania inwestycji potrzebne jest dofinansowanie ze środków
zewnętrznych, o które powiat piski cały czas zabiega. Rada deklaruje, że w przypadku pozyskania
dofinansowania zewnętrznego, przedmiotowa inwestycja zostanie wprowadzona do budżetu powiatu, z uwagi
jednak na niepewność wyników co do pozyskania środków zewnętrznych Rada Powiatu nie jest w stanie
z zadeklarować, że przebudowa drogi na wskazanym odcinku zostanie zrealizowana w 2020 roku. Dlatego też
Rada Powiatu Pisz postanawia o nieuwzględnieniu petycji Mieszkańców wsi Zabielne.
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