UCHWAŁA NR XLVII/351/22
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania remontu drogi
powiatowej nr 3112E przez miejscowość Sędów na odcinku 600 m

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 złożoną w imieniu mieszkańców
sołectwa Sędów dotyczącą wykonania remontu drogi powiatowej
nr 3112E przez miejscowość Sędów na odcinku 600 m. Uzasadnienie
stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Powiatu Opoczyńskiego, którego zobowiązuje się do przekazania odpisu
uchwały wnoszącej petycję.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu właściwego do jej
rozpatrzenia.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik do uchwały
Nr XLVII/351/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Uzasadnienie
W dniu 08 kwietnia 2022 roku do Rady Powiatu Opoczyńskiego
wpłynęła ponowna petycja Radnej Gminy Białaczów działającej w imieniu
mieszkańców sołectwa Sędów odnośnie wykonania remontu drogi
powiatowej nr 3112E przez miejscowość Sędów na odcinku 600 m.
Powyższa petycja została skierowana 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 ciąg komunikacyjny
Opoczno (ul. Mieszka I) – Sitowa – Parczówek – Petrykozy – Skronina –
Sędów – granice pow./woj. stanowi połączenie między dwoma miastami
powiatowymi. Stanowi również najkrótsze połączenie między Opocznem
i Końskimi co powoduje, że na drodze występuje duże obciążenie ruchem,
zarówno osobowym jak i ciężarowym, przekładającym się na stan
techniczny infrastruktury, który jest od kilku lat poddany modernizacji.
W minionych latach od roku 2013 trwa proces sukcesywnej
modernizacji drogi powiatowej 3112E dofinansowywanej ze źródeł
zewnętrznych w ramach programów między innymi: PROW, EFRR,
PRGiPID, RFRD oraz środków gmin pokrywających w 50% wkładu
własnego zadania inwestycyjnego, na terenie których aktualnie
prowadzone były wtedy roboty drogowe. Zrealizowane były odcinki
Opoczno – Sitowa o dł. 5,1 km, odcinek w m. Petrykozy o dł. 0,8 km oraz
Parczówek - Petrykozy dł. 1,43 km o łącznej kwocie około 9,5 mln. zł. Od
roku 2020 trwają prace modernizacyjne drogi jednocześnie na dwóch
odcinkach: w m. Parczówek i Skronina – Sędów o łącznej dł. 2,4 km

współfinasowane między innymi ze środków RFIL. Pomimo napotkanych
trudności związanych z pandemią COVID-19, rosnącymi cenami
materiałów budowlanych i transportu oraz opóźnieniami dostaw,
planujemy zakończyć roboty do końca czerwca 2022 r. Ponadto na etapie
przetargu
znajduje
się
kolejny
odcinek
drogi
powiatowej
w m. Parczówek (dł. 1,1 km), dofinansowany z Rządowego Funduszu
Polski Ład, którego wykonanie pozwoli zakończyć modernizację drogi
3112E na odcinku od Opoczna do Petrykóz.
Na pozostałych odcinkach ciągu drogi 3112E powadzone są
działania służące ochronie i bieżącej naprawie drogi. Dla zmniejszenia
obciążenia ruchem występującym na drodze wprowadzono ograniczenie
rzeczywistej masy całkowitej pojazdów przemieszczających się po drodze
do 10t. Po ostatnim, bardzo trudnym okresie zimowym, częste opady i
zmiany temperatury oscylujące około 0oC, spowodowały ponadprzeciętne
wystąpienie uszkodzeń nawierzchni jezdni na przeważającej większości
odcinków dróg, szczególnie tych wymagających modernizacji. Objawiało
się to licznymi pęknięciami i wyrwami w jezdni oraz poboczach. Zarząd
Dróg Powiatowych na bieżąco sprawdzał stan nawierzchni dróg i usuwał
wszelkie nieprawidłowości. Również na odcinku drogi powiatowej
w m. Sędów dokonywano napraw bieżących, włącznie z uszkodzonym
przepustem w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do Rudy
Białaczowskiej, na ile pozwalały zmienne warunki atmosferyczne.
Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych kontynuuje remonty cząstkowe
nawierzchni wraz z monitoringiem stanu technicznego do czasu
zakończenia modernizacji całego ciągu komunikacyjnego.
Ze względu na skalę potrzeb inwestycyjnych na całej sieci dróg
Powiatu Opoczyńskiego oraz ograniczone środki własne, zgodnie ze
stanowiskiem przedstawionym w roku 2021 odcinek drogi przez m. Sędów
zostanie zmodernizowany w kolejnych latach, po uzyskaniu
dofinasowania ze źródeł zewnętrznych. Do tego czasu Zarząd Dróg
Powiatowych w Opocznie będzie sprawdzał stan drogi i dokonywał
koniecznych napraw.
Po przeanalizowaniu przez Komisję petycji Radnej Gminy
Białaczów, zapoznaniu się z wyjaśnieniami 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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