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Protokół Nr 9 /2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

z dnia 13 listopada 2019r.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak otworzył posiedzenie o godz. 12.00, powitał

wszystkich obecnych, stwierdził, że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli

także:

1. Dorota Orchowska - radca prawny Starostwa Powiatowego w Kole

2. Artur Szafrański - sekretarz Starostwa Powiatowego w Kole

3. Robert Jokiel - kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Starostwa

Powiatowego w Kole

4. Arkadiusz Olczak - prezes OSP Koło nad Wartą

5. Paweł Adamczyk - WRD KPP w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana M.K. na bezczynność Starosty Kolskiego.

2. Rozpatrzenie pisma od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodawie

im. Św. Jana Pawła II adresowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Petycja mieszkańców gminy Przedecz w sprawie zamontowania barierek ochronnych

i ustawienia obustronnego znaku "STOP" przy ulicy Szkolnej.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

5. Wolne głosy i wnioski.

Porządek posiedzenia:

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, że w dniu 12 września

2019r. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęło pismo od pana M.K. adresowane do

Starosty Kolskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 3 pytania. Skarżący zarzuca w piśmie

nie udzielenie odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 zawarte w piśmie z dnia 12.09.20 19r. tj. "Ile

wyniosło dofinansowanie OSP Koło ul. Dąbska (w tym rzeczowe) od 2015r. do dzisiaj (proszę

Ad 1. Rozpatrzenie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.



o podanie dla każdego roku)" oraz" Jakie czynności Pan podejmuje by cisza nocna, która

obowiązuje w godz. 22.00 - 6.00 nie była zakłócana na Osiedlu Płaszczyzna przez wyjącą

syrenę OSP Koło ul. Dąbska ".

W toku postępowania wyjaśniającego i na podstawie przedłożonej dokumentacji Komisja

ustaliła, że odpowiedź na pytanie nr l zostało udzielone przez Powiatowy Zarząd Dróg w

Kole w dniu 17.10.2019r. W kwestii pozostałych dwóch zapytań, czyli dofinansowania OSP

Koło oraz uruchomienia syreny OSP Koło w czasie ciszy nocnej Sekretarz Powiatu na

podstawie art. 65 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (j.t, Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późno zm.) przekazał wg właściwości do

OSP "Koło nad Wartą" w celu udzielenia odpowiedzi.

OSP "Koło nad Wartą" w dniu 17.09.2019r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Kole

18.09.2019r.) udzieliło odpowiedzi zwrotnej, że nie jest organem właściwym do udzielenia

odpowiedzi na zadane przez pana M.K. pytania.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poprosił obecnego na posiedzeniu Prezesa

OSP "Koło nad Wartą" Arkadiusza Olczaka o złożenie wyjaśnień w sprawie.

W sprawie zakłócania ciszy nocnej przez syreny OSP pan Olczak wyjaśnił, że powyższe

kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej

biorących udział w działaniu ratowniczym z dnia 31 lipca 2001r. (Dz. U. z 2013r. poz. 709).

Przepisy zawarte w powyższym rozporządzeniu określają zasady informowania o

zdarzeniach. Jak podkreślił pan Olczak syrena alarmowa będąca w dyspozycji OSP Koło nad

Wartą nie zakłóca ciszy nocnej, gdyż stanowi zintegrowany element alarmowania, który

połączony jest z powiatowym stanowiskiem kierowania. To powiatowe stanowisko zapewnia

przekazywanie jednostkom informacji o pożarach, klęskach żywiołowych i innych

miejscowych zagrożeniach. Dodatkowo Komisja usłyszała, że syrena, która znajduje się na

stanie w OSP Koło jest syreną elektromechaniczną, która nie posiada regulacji systemu i nie

może być wyciszona. Jednym z rozwiązań byłby zakup syreny szczelinowej przez władze

Miasta Koła. Syrena alarmowa OSP nie może zostać wyeliminowana z systemu

powiadamiania, wszelkie sugestie w tej sprawie należałoby kierować do Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji, w celu regulacji tego zagadnienia.

Obecny na posiedzeniu kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel

poinformował, że Powiat Kolski w roku 2019 udzielił pomocy finansowej gminom z powiatu



kolskiego na realizację przedsięwzięć pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotacja miała zostać przeznaczona dla jednostek OSP

zarejestrowanych w Krajowym Systemie Sądowym. Pan Jokiel podkreślił, że dotacja może

zostać wykorzystana tylko na wydatki związane z gotowością jednostek do podejmowania

działań operacyjnych i bojowych. Z dotacji zostanie rozliczona gmina, która decyduje o

rodzaju wydatku oraz rozliczy się z powiatem w tym zakresie. Pan Arkadiusz Olczak

oznajmił, że jednostka otrzymała od Powiatu w roku 2018 dofinansowanie w wysokości

3 500 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów pływackich, które ostatecznie nie zostały

przeprowadzone ze względu na brak uczestników. W związku z powyższym dotacja została

zwrócona do Powiatu Kolskiego.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i

wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Prezesa Arkadiusza Olczaka uznała, że pismo pana

M.K. z dnia 12.09.20191'. prawidłowo zostało przekazane wg właściwości do OSP "Koło nad

Wartą", w/w jednostka jest właściwym merytorycznie organem do udzielenia odpowiedzi w

zakresie wskazanym w piśmie Skarżącego. W związku z powyższym przewodniczący

Komisji Marek Marciniak zadał pytanie czy jest możliwość udzielenia przez pana Olczaka

odpowiedzi bezpośrednio do adresata skargi. Pan Arkadiusz Olczak wyraził zgodę na

udzielenie odpowiedzi Skarżącemu.

Reasumując, w świetle złożonych przez Prezesa OSP Koło nad Wartą Arkadiusza Olczaka

wyjaśnień oraz ustaleniu stanu prawnego rozpatrywanej skargi Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji uznała, że zarzuty zawarte w skardze pana M.K. wobec Starosty Kolskiego nie są

zasadne, gdyż przekazanie wg właściwości pismo pana M.K. z dnia 12.09.2019r. było

właściwym postępowaniem. Potwierdziły to wyjaśnienia złożone przez Prezesa OSP Koło

nad Wartą.

Ad 2. Rozpatrzenie pisma od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Klodawie

im. Św. Jana Pawia II adresowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ,

Wobec powyższego Komisja uznaje skargę za bezzasadną i proponuje podjęcie stosownej

uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego. Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w

wyniku głosowania.



Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji wpłynęło pismo od Rady Rodziców przy

Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, w sprawie rozważenia

możliwości montażu progów zwalniających (wyspowych) na ul. Kościelnej oraz ul.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Powyższe sprawy wynikają z poprawy bezpieczeństwa na ulicach uczęszczanych głównie

przez dzieci. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała powyższy wniosek za zasadny i

wystosowała pismo do Pana Roberta Kropidłowskiego Organu Zarządzającego Ruchem w

sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej na w/w ulicach i podjęcie działań w celu montażu

progów zwalniających (wyspowych) na ul. Kościelnej oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kłodawie (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Powyższe działanie Komisji zostało

pozytywnie ocenione przez aspiranta Pawła Adamczyka z Komendy Powiatowej Policji w

Kole, który zobowiązał się do udziału w wizji lokalnej.

Ad 3. Petycja mieszkańców gminy Przedecz w sprawie zamontowania barierek

ochronnych i ustawienia obustronnego znaku "STOP" przy ulicy Szkolnej.

Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak odczytał treść petycji złożonej w imieniu

mieszkańców gminy Przedecz przez panią A.C. w sprawie zamontowania barierek

ochronnych i ustawienia obustronnego znaku "STOP" przy ulicy Szkolnej.

Obecna na posiedzeniu mecenas Dorota Orchowska wyjaśniła, że pismo spełnia wymogi

określone wart. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t, Dz.U. z 2018r. poz. 870) w

zakresie uznania pisma za petycje. Komisja przyjęła powyższe do wiadomości i jednocześnie

postanowiła, że powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu. Powyższa petycja stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała plan pracy na 2020r., stanowi on załącznik nr

5 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
\~ .fĄo\~
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Podpisy członków Komisji:

l. Marek Marciniak - .
~ \ ..:t .

2. Jarosław Sobański - ....

3. Alicja Wapińska - .
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