UCHWAŁA NR XLVI/345/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika oraz
remontu drogi powiatowej i budowy rowów przydrożnych w
miejscowości Żdżary gm. Drzewica

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i poz.583) oraz art.
9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.
z 2018 r. poz.870), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną petycję dotyczącą budowy chodnika oraz
remontu drogi powiatowej i budowy rowów przydrożnych złożoną przez
mieszkańców miejscowości Żdżary gm. Drzewica. Uzasadnienie stanowi
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Powiatu Opoczyńskiego, którego zobowiązuje się do przekazania odpisu
uchwały wnoszącemu petycję.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji
w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

podmiotu

właściwego

do

rozpatrzenia.
W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

jej

Załącznik do uchwały
Nr XLVI/345/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2022 roku do Rady Powiatu Opoczyńskiego
wpłynęła petycja z prośbą o budowę chodnika oraz remont drogi
powiatowej w miejscowości Żdżary gm. Drzewica. Kwestią poruszaną
w petycji jest również brak rowów przydrożnych.
Powyższa petycja została skierowana przez Przewodniczącego
Rady Powiatu Opoczyńskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu Opoczyńskiego. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji skierował pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Opocznie o ustosunkowanie się do ww. petycji.
Z treści przedmiotowych wyjaśnień wynika, że odcinek
drogi powiatowej w miejscowości Żdżary stanowi cześć drogi powiatowej
nr 3110E biegnącej z Drzewicy (ul. Kilińskiego) przez Żdżary do granic
powiatu i województwa (w kierunku miejscowości Ossa w powiecie
przysuskim). Długość drogi na terenie powiatu opoczyńskiego wynosi
5,6 km. Na ww. ciągu drogowym w ubiegłych latach wspólnie z Gminą
Drzewica, zrealizowana została przebudowa ul. Kilińskiego w Drzewicy na
odcinku o długości 1,1 km, w zakresie budowy chodnika i odnowienie
nawierzchni drogi. W roku 2017 na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego
wykonana została dokumentacja przebudowy dwóch odcinków drogi
powiatowej nr 3110E tj. ul. Kilińskiego (kontynuacja) na długości 400 m
oraz przez miejscowość Zdżary o długości 480 m. Zakres prac
przewidzianych w dokumentacji na odcinku przez Żdżary obejmuje:
- przebudowę jezdni,

- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- remonty przepustów wraz z odnowieniem przydrożnych rowów.
Koszt wykonania dokumentacji w 50% pokryła Gmina Drzewica,
a wartość realizacji robót budowlanych szacowana była na kwotę
1 mln. zł.
Powiat Opoczyński administruje siecią dróg powiatowych
o całkowitej długości 332 km, z których 138 km wymaga modernizacji lub
remontu kapitalnego. Ze względu na skalę potrzeb inwestycyjnych
wszystkie zadania drogowe są realizowane etapami i przy udziale
finansowym Gminy, na terenie której znajduje się dana droga oraz przy
wcześniejszym pozyskaniu dofinasowania ze źródeł zewnętrznych.
Odcinki dróg wymagające nakładów inwestycyjnych zlokalizowane są na
terenie każdej z ośmiu gmin powiatu opoczyńskiego.
Na terenie gminy Drzewica są to między innymi drogi nr 3109E
Drzewica – Radzice Małe – Brzuza, nr 3108E Krzczonów - Jelnia, nr
3139E Strzyżów – Drzewica, nr 3111E Trzebina – Radzice Duże, nr 3110E
Drzewica – Żdzary – gr. powiatu/województwa (Ossa).
Realizacja poszczególnych zadań prowadzona jest w porozumieniu
z Gminą Drzewica i jest zależna od możliwości pozyskania dodatkowych
środków zewnętrznych. Obecnie na liście rezerwowej Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg znajduje się zadanie rozbudowy/przebudowy
drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Brzuza – Radzice Małe
i ul. Żeromskiego w Drzewicy. Kolejne zadania, w tym też odcinek przez
Żdżary, będą sukcesywnie wykonywane w następnych latach w miarę
pozyskiwania środków zewnętrznych na sfinansowanie kosztów oraz
możliwości finansowych Powiatu i Gminy w zakresie pokrycia udziału
własnego.
Do czasu zrealizowania zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg
Powiatowych w Opocznie będzie monitorować stan techniczny drogi na
przedmiotowym odcinku i wykonywać bieżące prace remontowe
i utrzymaniowe istniejącej infrastruktury drogowej.
Po przeanalizowaniu przez Komisję petycji mieszkańców wsi Żdżary
gm. Drzewica, zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Opocznie Komisja uznała petycję za zasadną mając na
uwadze całokształt przeprowadzonego w sprawie postępowania

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał oraz argumenty
faktyczne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Opoczyńskiego rekomenduje uznanie petycji za zasadną.
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