Uchwała Nr XXI / 230 /2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014r. o petycjach
(t.j.Dz.U.z 2018r. poz 870),
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Petycję wniesioną przez Sołtysa i Radę Sołecką miejscowości Liszna z dnia 24.04.2020r.
w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2222R Liszna –Sanok w kilometrze 1+400÷2+ 890,
uznaje się za zasadną.
§2
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§3
O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Uzasadnienie
W dniu 24 kwietnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Sanoku wpłynęła petycja
Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Liszna w Powiecie Sanockim, skierowana do Starosty
Sanockiego, w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2222R Liszna – Sanok.
Mieszkańcy miejscowości Liszna zwrócili się z prośbą o pilne zaplanowanie i wykonanie
jeszcze w tym roku kalendarzowym remontu drogi powiatowej nr 2222R Liszna – Sanok
w kilometrze 1+400 / 2+890 wraz z wymianą nawierzchni oraz odwodnieniem. Swój postulat
uzasadnili tym, że wspomniany odcinek drogi „jest całkowicie zdegradowany i znajduje się
w tragicznym stanie technicznym, co grozi nawet przerwą w komunikacji kołowej”. Autorzy
petycji podnieśli, że „przedmiotowy odcinek jest w opłakanym stanie i stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia dla jej użytkowników”. Szczególnie duży wpływ na
dewastację drogi ma zrywka i transport drewna z okolicznych lasów, który odbywa się mimo
ograniczeń tonażowych. Zniszczona została zarówno nawierzchnia, jaki i pobocza drogi, co
spowodowało m.in. zawieszenie komunikacji zbiorowej do tej miejscowości. Mieszkańcy
Lisznej, których pojazdy narażone są na uszkodzenie zawieszenia , podwozia i karoserii, grożą
pozwem zbiorowym w przyszłości o zwrot kosztów naprawy ich pojazdów. Stosowane dotąd
rozwiązania tymczasowe, zdaniem autorów petycji, generują wysokie koszty, a przy tym są
nieskuteczne. Autorzy petycji dołączyli zdjęcia dokumentujące wysuwane przez nich
argumenty.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Sanockiego podczas posiedzenia
w dniu 14 maja 2020 r. uznała petycję mieszkańców miejscowości Liszna za zasadną. Komisja
skierowała ponadto wniosek do Zarządu Powiatu Sanockiego o przedstawienie radnym Rady
Powiatu Sanockiego szczegółowej dokumentacji tej drogi oraz związanych z nią planów.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją Rada Powiatu Sanockiego uznaje
skargę mieszkańców miejscowości Liszna za zasadną.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

