UCHWAŁA NR IX/91/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku.
Na podstawie art. 223 § 1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z § 43a ust. 1 Statutu
Powiatu Chodzieskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chodzieskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 6311 ze zm.) Rada Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rozpatruje się pozytywnie wniosek złożony dnia 10 września 2019 r. w zakresie
wykonania instalacji deszczowej w miejscowości Rataje ( na odcinku Mleczarnia - skrzyżowanie
z Osiedlem Dębowym).
2. Wniosek z dnia 10 września 2019 r., w zakresie budowy oświetlenia ul. Słonecznej
w Chodzieży, przekazuje się według właściwości do Rady Miejskiej w Chodzieży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 10 września mieszkańcy ulic Słonecznej, Jaśminowej i Osiedla Dębowego zwrócili
się do Rady Powiatu Chodzieskiego z wnioskiem o rozpatrzenie, w możliwie pilnym terminie,
zamontowania oświetlenia w ciągu ulicy Słonecznej od stacji Paliw MOYA do skrzyżowania z
Osiedlem Dębowym. Jednocześnie zwrócili się z prośbą o rozpatrzenie wykonania instalacji
deszczowej na odcinku Mleczarnia - skrzyżowanie z Osiedlem Dębowym. Wniosek zawierał
podpisy mieszkańców.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chodzieskiego na posiedzeniu w dniach
18 i 25 października 2019 r. zapoznała się ze złożonym wnioskiem i wyjaśnieniem złożonym przez
Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Chodzieży Zdzisławę Hajt, która
poinformowała, że ulica Słoneczna położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1530P.
Na podstawie powyższego wyjaśnienia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że sprawa
oświetlenia ulic nie należy do kompetencji powiatu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit.
c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 755) jest to
zadanie należące do samorządu gminnego, dlatego należy przekazać w/w wniosek w tym zakresie
według właściwości do Rady Miejskiej w Chodzieży.
Natomiast, jeżeli chodzi o sprawę wykonania instalacji deszczowej, jest to zadanie zarządcy drogi,
którym jest zarząd powiatu i w tym zakresie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wniosek za
zasadny. Niemniej jednak, z informacji uzyskanych od Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie
Powiatowym w Chodzieży wynika, że wykonanie instalacji deszczowej w tym miejscu nie jest
ujęte w budżecie Powiatu Chodzieskiego w roku bieżącym.
Zadanie to nie jest również planowane do wykonania w roku 2020.
Mimo tego, komisja stwierdziła, że wniosek należy rozpatrzyć pozytywnie wskazując
jednocześnie, by był on brany pod uwagę przy planowaniu robót drogowych na lata następne.
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Pouczenie;
Poucza się o treści art. 246 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zgodnie, z który wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wnioski słuzy prawo wniesienia skargi w trybie
określonym w Dziale VIII, rozdziale 2 Kodeksu postepowania administracyjnego.
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