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Uchwala Nr XVII/116 /2016

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. z 2016r. poz. 23) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Skargę Pane l Z dnia 15 stycznia 20l6r. na działalność dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Rada Powiatu Kolskiego uznaje za bezzasadną.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1 uznana została za bezzasadną z przyczyn wskazanych

w uzasadnieniu do przedmiotowej Uchwały, które stanowi jej integralną część.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kole.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marek Tomiclt:i



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII 116 12016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016r.

Pan v dniu 15 stycznia 2016r. złożył skargę na działalność dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Skarga została przekazana przez przewodniczącego

Rady Powiatu Kolskiego do Komisji Rewizyjnej, która na swym posiedzeniu w dniu

02.02.20 16r. dokonała jej rozpatrzenia.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa na posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej złożył stosowne wyjaśnienia. Sprawa dotyczy ustawienia słupków U-la

na poboczu drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy. Powodem tego stanu

rzeczy było samowolne wykopania rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3216P na wysokości

posesji nr 8 przez sąsiada skarżącego. Z notatki służbowej sporządzonej w dniu 19.10.2015r.

przez pracowników PZD w Kole będących na wizji lokalnej można wyczytać, że zdaniem

sąsiadki Pana powodem wykopania rowu jest uniemożliwienie parkowania

pojazdów na wysokości posesji nr 8, ponieważ parkujące tam pojazdy stwarzały zagrożenie

dla pojazdów włączających się do ruchu. Pracownicy PZD w Kole polecili zasypanie

poprzecznego przekopu na poboczu, który stwarzał niebezpieczeństwo dla użytkowników

drogi. Ostatecznie rów został zasypany. Następnie PZD w Kole podjął kroki w celu

wyeliminowania zagrożenia w postaci ustawienia 2 słupków drogowych.

Jest to działanie zgodne z prawem, bowiem brak możliwości parkowania na poboczu

wynika z obowiązującego Prawa o ruchu drogowym - art. 46 ust. 1 stanowi: "Zatrzymanie i

postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej

odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego lub jego utrudnienia". Ponadto art. 11 ust 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

stanowi, że pieszy jest obowiązany korzystać z pobocza. W przypadku zajęcia pobocza przez

parkujący pojazd, jego kierowca łamie obowiązujące przepisy i podlega karze wynikającej z

Kodeksu wykroczeń. W oparciu o złożone wyjaśnienia przez Pana Grzegorza Kujawę

dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole i obowiązujące przepisy Komisja Rewizyjna

nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przez pracowników oraz dyrekcję Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole.

Wobec powyższego uznaje się skargę za bezzasadną.

Przewodn

Marek Lamteki
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