
UCHWAŁA NR XXIII/193/2020
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 920) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz 

§ 57 Statutu Powiatu Raciborskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2018 r. poz. 6384 i poz. 7449)

po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada   Powiatu   Raciborskiego  uznaje  się  za  organ  niewłaściwy do  rozpatrzenia  petycji 
mieszkańców  miejscowości  Tworków  o  podjęcie  działań  mających na  celu ujęcie  w  planach inwestycyjnych  
oraz  możliwie  szybkie  wybudowanie  wzdłuż  opisanej  w  przedmiotowej  petycji trasie, na odcinku co najmniej 
od skrzyżowania z DK 45 do Hanowca chodnika dla pieszych, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po 
drodze. 

2. Przekazuje się petycję, o której mowa w ust. 1 Zarządowi Powiatu Raciborskiego jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia z obowiązkiem zawiadomienia Rady Powiatu Raciborskiego o sposobie jej 
załatwienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca prawny

Monika Woźniak-Goraus

Przewodniczący Rady

Adam Wajda



UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2020 r. do Rady Powiatu Raciborskiego wpłynęła petycja

mieszkańców miejscowości Tworków o podjęcie działań mających na celu ujęcie w planach

inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wybudowanie wzdłuż opisanej w przedmiotowej petycji

trasie, na odcinku co najmniej od skrzyżowania z DK 45 do Hanowca chodnika dla pieszych,

umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po drodze.

Podczas prowadzonego postępowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła

posiedzenia w dniach 5 listopada 2020 r. i 24 listopada 2020 r. Po przeprowadzeniu analizy treści

petycji oraz po zapoznaniu się z opinią prawną przygotowaną przez radcę prawnego Monikę

Woźniak-Goraus, członkowie Komisji uznali, że Rada Powiatu Raciborskiego jest organem

niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji z uwagi na przedstawione poniżej

argumenty.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 920) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze

ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego, dróg publicznych oraz porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Na mocy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 470 z późn. zm.) - dalej u.d.p. organ administracji rządowej lub jednostki samorządu

terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy,

remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządca drogi. Zarządcą drogi dla dróg powiatowych jest

Zarząd Powiatu Raciborskiego.

Komisja podkreśliła, że do zadań zarządcy drogi, w oparciu o art. 20 u.d.p., należy

pełnienie funkcji inwestora, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,

remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Dodatkowo zgodnie z treścią ww. opinii prawnej, na mocy art. 11a ust.1 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm), wykonujący zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydaje decyzję

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

W związku z powyższym organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest

Zarząd Powiatu Raciborskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.

870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie



później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Przekazanie petycji może

nastąpić wyłącznie w formie uchwały, gdyż na gruncie obowiązujących regulacji prawnych brak

jest podstaw do przyjęcia innej, niż uchwała formy podejmowania decyzji przez organ kolegialny,

jakim jest Rada Powiatu Raciborskiego.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu

24 listopada 2020 r. uznała jak w powyższym uzasadnieniu i wnosi o podjęcie przedmiotowej

uchwały.

Podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Adam Wajda




