
UCHWAŁA NR XXV/172/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie poparcia petycji Radnego Rady Miasta Gniezno Tomasza Dzionka z dnia 6 maja 2020 roku 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. 2018, poz. 870) w zw. 
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713), Rada Gminy 
Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uwzględnia petycję Radnego Rady Miasta Gniezno Tomasza Dzionka z dnia 6 maja 
2020 r. i związku z tym popiera petycję mieszkańców do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie oraz drogi DW194A z drogą 
powiatową numer 2213P w Goślinowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 7 maja 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno wpłynęła petycja Radnego Miasta
Gniezna Tomasza Dzionka w sprawie poparcia petycji mieszkańców do Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie
oraz drogi DW194A z drogą powiatową numer 2213P w Goślinowie.

Petycja przekazana została do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na posiedzeniu komisji w dniu 19 maja 2020 roku rozpatrzyła
petycję i wydała opinię pozytywną.

Petycja została złożona w interesie publicznym, w zakresie poparcia już wcześniej złożonej petycji. Jak
wskazano w uzasadnieniu petycji, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 194A z ul. Gdańską w Gnieźnie
mieszkańcy oczekują budowy ronda celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, uspokojenia ruchu,
zmniejszenia prędkości pojazdów i udrożnienia skrzyżowania. Jak podkreślono w petycji, w przyszłości
spodziewane jest zwiększenie ruchu na tej drodze z powodu planowanej zmiany oznakowania z droga S5,
budową restauracji KFC oraz inwestycją firmy TOSHIBA w niewielkiej odległości od skrzyżowania. Ponadto
mieszkańcy wnoszą o zmianę organizacji ruchu.

Petycję mieszkańców należy uznać za w pełni uzasadnioną. Kwestie bezpieczeństwa ruchu wielokrotnie,
również na przedmiotowym skrzyżowaniu, były przedmiotem rozmów radnych Rady Gminy Gniezno.

Rada Gminy popiera petycję, jednocześnie jednak zwraca uwagę, że gmina nie dysponuje wolnymi środkami
celem ewentualnego finansowania inwestycji. Drogi gminne zgodnie z aktualną sytuacją finansową są
niedofinansowane. W związku z powyższym priorytetem są inwestycje na tych właśnie drogach.

W tym stanie poparcie złożonej petycji uznać należy za konieczne i uzasadnione.
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