
UCHWAŁA NR XXXVII/297/ 2022 
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy 
chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul. 

11 Listopada) do wsi Rgielsko. 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn.zm.) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r . poz. 870) Rada 
Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględnić petycję mieszkańców Rgielska w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, 
w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul. 11 Listopada) do wsi Rgielsko w zakresie granic działki nr 
5244, obręb Wągrowiec stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, będącej w zarządzie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wągrowcu. 

§ 2. Warunkiem realizacji zadania, biorąc pod uwagę celowość i racjonalność działania, jest współpraca w tym 
zakresie z Gminą Wągrowiec, która jest właścicielem działki nr 93/3 obręb Rgielsko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej  Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

Małgorzata Osuch 

Uzasadnienie  
DO UCHWAŁY NR XXXVII/297/2022 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia  2022 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy 
chodnika dla pieszych oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul. 
11 Listopada) do wsi Rgielsko.    W dniu 18 listopada 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
wpłynęło pismo Wójta Gminy Wągrowiec (sygnatura: OS.152.29.2021.SG) przekazujące wg właściwości petycję 
mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul. 11 Listopada) do wsi Rgielsko.  Petycja 
została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Wągrowieckiego w zakładce  Menu/Petycje. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wągrowieckiego zajmowała się złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 
13 grudnia 2021r.  W wyniku analizy petycji stwierdzono, że na działce nr 5244, obręb Wągrowiec stanowiącej 
własność Powiatu Wągrowieckiego, będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu ewentualny 
chodnik i ścieżka pieszo – rowerowa miałaby długość ok 56 metrów. Pozostała część chodnika i ścieżki pieszo – 
rowerowej byłaby zlokalizowana na działce nr 93/3 obręb Rgielsko, której właścicielem jest Gmina Wągrowiec. 
Biorąc pod uwagę celowość i racjonalność działania realizacja zadania powinna odbyć się we współpracy 
pomiędzy Powiatem Wągrowieckim i Gminą Wągrowiec. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia zależy od planów 
inwestycyjnych Gminy Wągrowiec oraz możliwości finansowych w tym zakresie.  Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji zarekomendowała Radzie Powiatu uwzględnić petycję. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest 
uzasadnione.
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