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UCHWALA NR XXII/155/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul.
Szkolnej i Rejtana.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t, Dz.U. z 2019r.,
poz. 511 ze ZI11.) oraz art.9ust.2iart.13 ust. l ustawy z l l lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz.U. z2018r.
poz. 870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l. Uznaje się za zasadną petycję mieszkańców Gminy Przedecz w zakresie zmiany organizacji ruchu
i poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i ul. Rejtana.

§ 2. Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w myśl art. 13 ust. l ustawy z dnia II lipca 20 14r. o petycjach (j.t. Dz.U. z 20 18r., poz. 870)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
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Marek Swiątek
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/155/2020

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul.
Szkolnej i Rejtana.

W dniu 12.11. 20191'. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęła petycja mieszkańców Gminy
Przedecz w sprawie podjęcia interwencji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana
w Przedczu.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego przekazał petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 13.11.2019r., 06.12.2019r. oraz 30.12.2019r. dokonała zbadania jej
zasadności. W dniu 06.12.2019r. została przeprowadzona wizja terenowa na skrzyżowaniu ul. Rejtana
i Szkolnej w Przedczu. Uczestnikami spotkania byli członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Starostwa Powiatowego w Kole, a także WRD
Komendy Powiatowej Policji w Kole. Proponowane w petycji rozwiązania nie znajdują oparcia
w obowiązujących przepisach. Na montaż "barierek" nie zezwala szerokość pasa drogowego na ul. Rejtana.
Dlatego podczas wizji lokalnej dla zachowania bezpieczeństwa na ww. odcinku drogi zaproponowano
następujące rozwiązania:

- z północnej strony obwodnicy umieścić radar prędkości celem zredukowania prędkości pojazdów
poruszających się w kierunku Rybna;

- z obu stron skrzyżowania na ul. Szkolnej przed skrzyżowaniem z ul. Rejtana zamontować progi
wyspowe.

W związku z powyższym Rada Powiatu Kolskiego uznaje, że petycja wniesiona przez mieszkańców
Gminy Przedecz odzwierciedla potrzeby mieszkańców i jest zasadna. Rada Powiatu Kolskiego proponuje
dokonanie zmian w obowiązującym projekcie stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.
Montaż radaru prędkości oraz progów wyspowych zostaje zlecony do wykonania przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Kole.

Rada Powiatu Kolskiego na podstawie opinii wypracowanej przez Komisję, uznaje petycję za zasadną.
Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione.
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