
UCHWAŁA NR XXXIII/253/2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713,zm. 
poz. 1378; z 2021r. poz. 1033) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 
z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej przy istniejącym  przejściu dla 
pieszych usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - na ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim 
w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 lipca 2021r., uznaje się petycję za uzasadnioną. 

§ 2. Sprawa będąca przedmiotem petycji zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie, wraz z deklaracją Gminy dotyczącą zawarcia porozumienia w sprawie 
udziału Gminy w realizacji tego przedsięwzięcia. 

§ 3. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi osoby, które wniosły petycję, o sposobie 
załatwienia petycji, przesyłając niniejszą uchwałę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

W dniu 29 czerwca 2021r. wpłynęła do Rady Gminy Dobrzeń Wielki petycja w sprawie montażu 
sygnalizacji świetlnej przy istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - 
na ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim, w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 
Petycję podpisało 407 osób – nauczycieli oraz rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu 
Szkół. W uzasadnieni petycji podano m.in., że droga nr 454 należy do najbardziej obciążonych 
ruchem dróg na terenie Opolszczyzny, a przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim służy nie tylko młodzieży szkolnej i pracownikom szkoły, ale wszystkim mieszkańcom w 
drodze do pobliskiego przystanku  PKS, do  kościoła, na cmentarz czy do pobliskich sklepów. 
Obowiązujące w rejonie przejścia dla pieszych ograniczenie prędkości do 40 km/godz. nie jest 
respektowane przez wszystkich kierowców, co stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa 
pieszych. W ostatnim czasie (6.06.2021r.) doszło do potrącenia uczennicy znajdującej się na 
przejściu dla pieszych. W celu uniknięcia kolejnych tragicznych zdarzeń w tym miejscu, konieczne 
jest podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Składający petycje 
zaproponowali, aby oprócz montaży sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych  rozważyć 
np. wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. 
Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
(dalej: Komisja) w dniu 5 lipca 2021r. Jednocześnie z petycją Komisja rozpatrywała wniosek Rady 
Sołeckiej w Dobrzeniu Wielkim w tej samej sprawie.  
Komisja, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, 
uznała petycję za uzasadnioną i rekomendując wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych, zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z prośbą o interwencję w tej sprawie w  
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy postanowiła uznać petycję za uzasadnioną i postanowiła 
załatwić petycję zgodnie z treścią niniejszej uchwały.  
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