Uchwała Nr XXIX / 312 /2021
RADY POWIATU SANOCKIEGO
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia
Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 )

Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Petycję mieszkańców ulicy Robotniczej w Sanoku, z dniu 20 listopada 2020r., w sprawie
budowy chodnika przy ul. Robotniczej w Sanoku, przekazuje się Zarządowi Powiatu
Sanockiego, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego do przekazania petycji
Zarządowi Powiatu Sanockiego i zawiadomienia wnioskodawców o przekazaniu petycji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

UZASADNIENIE
W dniu 20 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Sanoka przekazał wg właściwości do Starostwa
Powiatowego w Sanoku petycję mieszkańców ulicy Robotniczej w Sanoku z dnia 20
października 2020 r. w sprawie budowy chodnika na odcinku ul. Robotniczej, której
właścicielem jest Powiat Sanocki.
Mieszkańcy zwracają się z apelem o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwie
szybkie wykonanie chodnika przy ul. Robotniczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Kawczyńskiego do ulicy Działkowej, wzdłuż posesji domów jednorodzinnych. Swoją prośbę
uzasadniają tym, że na wspomnianym odcinku ul. Robotniczej w związku ze wzrostem liczby
mieszkańców oraz nowymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi (m.in. dojazd do drogi
serwisowej wzdłuż obwodnicy) znacznie i stale zwiększa się ruch samochodowy i pieszy. Brak
chodnika i pobocza powoduje istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych
Wspomniana petycja została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu Sanockiego w dniu 25 listopada 2020 r., a następnie w dniu 15 stycznia 2021 r.
na sesję Rady Powiatu Sanockiego Po zapoznaniu się z petycją radni ustalili, że organem
właściwym do jej rozpatrzenia jest Zarząd Powiatu Sanockiego.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 470 ze zm.) organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego,
do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Art. 19 ust. 2 pkt 3 wspomnianej ustawy
stanowi, że zarządcą dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Ulica Robotnicza jest drogą
powiatową, a zatem jej zarządcą jest Zarząd Powiatu Sanockiego.
Natomiast art. 20 ustawy o drogach publicznych wskazuje, że „do zarządcy drogi należy
w szczególności: (…) 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 3)
pełnienie funkcji inwestora; 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą (…);10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które
wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu
drogowego; (…) 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających (…)”.
W dalszej perspektywie postulowana przez mieszkańców ul. Robotniczej inwestycja
wymagałaby także wprowadzenia zmian w budżecie powiatu uchwałą rady powiatu. Wyłączne
prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu, zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), przysługuje
zarządowi powiatu.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że organem właściwym do
rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest Zarząd Powiatu Sanockiego.
W związku z powyższym, na zasadzie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(tj. 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.
W związku z powyższym Rada Powiatu Sanockiego zobowiązuje Przewodniczącego Rady
Powiatu Sanockiego do przekazania przedmiotowej petycji do Zarządu Powiatu Sanockiego
i zawiadomienia wnioskodawców o jej przekazaniu.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

