
Golub-Dobrzyń, 30 stycznia 2020 r. 

 

BR.0004.2.2020 

 

Szanowny Pan  

Wojciech Angowski  

Tokary 1, 87-400 Golub-Dobrzyń  

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach                                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 247 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.                  

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku                      

ze złożoną w dniu 7 listopada 2019 r. petycją zawiadamiam o podjęciu przez Radę Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwały nr XXI/133/2020 w sprawie 

rozpatrzenia ww. petycji. Informuję, że Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego postanowiła 

nie uwzględnić petycji z przyczyn wskazanych  w uzasadnieniu do uchwały.  

Nadmieniam, że odpis przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi         

załącznik do niniejszego pisma. Ponadto w załączeniu przesyłam klauzulę informacyjną nr 34 

w zakresie administrowania Pana danych osobowych.  

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 7 listopada 2019 r. do tut. organu wpłynęła Pana petycja podpisana przez 

mieszkańców sołectwa Karczewo (gmina Golub-Dobrzyń) w sprawie przeprowadzenia 

remontu 1700 m odcinka drogi powiatowej nr 1726C relacji Niedźwiedź- Łobdowo-Tokary, 

poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej.  

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, stanowiącego załącznik 

do uchwały nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia                                  

27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego                                                 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4899) Komisja skarg, wniosków i petycji Rady 



Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 roku zapoznała się 

ze złożoną petycją.  

Członkowie Komisji po szczegółowym przeanalizowaniu zakresu przedmiotowej 

petycji potwierdzili potrzebę remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1726C poprzez 

ułożenie nakładki asfaltowej. Uwzględniając jednak sytuację finansową Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego oraz nie ujęcie ww. drogi w harmonogramie dróg przyjętych do modernizacji 

stwierdzają, że niemożliwym będzie wykonanie remontu nawierzchni w najbliższym okresie.  

Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem przyjętym 

przez Komisję, stanowisko to w pełni podzieliła i nie uwzględniła petycji podejmując 

przedmiotową uchwałę.   

  

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach  sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

     Golubsko-Dobrzyńskiego 

                                                                               - Andrzej Grabowski  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. Starosta Golubsko-Dobrzyński; 

3. Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

4. aa. 

 

Sporządziła: 

Karolina Kowalska 

Kierownik Biura Rady Powiatu 


