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62-600 KOŁO
Protokół nr 12 /2019

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. Lista obecności

stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu

odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2019r.

2. Rozpatrzenie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu

odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019r.

3. Petycja mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej

Rejtana w Przedczu.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Rozpatrzenie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w

udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2019r.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak na wstępie przypomniał, że pan M.K.

25.10.2019r. złożył skargę na bezczynność Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z

dnia 12.09.2019r. W wyniku rozpatrzenia ww. skargi Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr

XIX/140/20 19 z dnia 28 listopada 2019r. uznała skargę za bezzasadną. Skarżący został

powiadomiony o sposobie rozpatrzenia skargi.

W dniu 16.12.2019r. Skarżący ponowił skargę na bezczynność i opieszałość Starosty

Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zadane przez Skarżącego w dniu 12.09.20 19r.,

dodatkowo Skarżący zarzuca, że poprzednia skarga "została rozpatrzona nierzetelnie bez należytej

staranności".

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie ponowme przeprowadziła

szczegółowe postępowanie wyjaśniające i dokonała następujących ustaleń:

1) odpowiedź na pytanie nr 1 zostało udzielone w imieniu Starosty Kolskiego przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole w dniu 17.10.2019r.



..
2) w kwestii pozostałych 2 zapytań, czyli dofinansowania OSP Koło oraz uruchomienia syreny OSP

Koło w czasie ciszy nocnej Sekretarz Powiatu na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późno

zm.) przekazał pismo wg właściwości do OSP "Koło nad Wartą" w celu udzielenia odpowiedzi.

Prezes OSP "Koło nad Wartą" Arkadiusz Olczak w dniu 19.11.2019r. (wpływ do Starostwa

Powiatowego w Kole 20.11.2019r.) udzieliło odpowiedzi na ww. pytania. Powyższe pismo

zostało przesłane także do wiadomości panu M.K.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że zarzuty zawarte w skardze pana M.K. wobec

Starosty Kolskiego są bezprzedmiotowe, ponieważ Skarżący otrzymał odpowiedź na 3 pytania,

które zadał w piśmie z dnia 12.09.2019r. Komisja nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przez

pracowników Starostwa Powiatowego w Kole, ponieważ czynność ta była wykonana zgodnie z

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki. Poza tym przekazanie

wg właściwości pismo pana M.K. z dnia 12.09.2019r. do OSP "Koło nad Wartą" było właściwym

postępowaniem, gdyż w/w jednostka jest właściwym merytorycznie organem do udzielenia

odpowiedzi w zakresie wysokości otrzymanego dofinansowania OSP "Koło nad Wartą" oraz

uruchomienia syreny OSP Koło w czasie ciszy nocnej. Komisja uważa, że odpowiedzi

przygotowane przez prezesa OSP "Koło nad Wartą" Arkadiusza Olczaka są wyczerpujące. Skarżący

jeżeli uważa, że odpowiedzi na pytania są nie pełne, powinien skierować pytanie do burmistrza

miasta Koła, który jest organem właściwym do przekazywania dofinansowania dla jednostek

podległych, w tym OSp. Poza tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji każdą sprawę stara się

rozpatrywać merytorycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast Rada

Powiatu Kolskiego jako organ uchwałodawczo - kontrolny podejmuje ostateczną decyzje na

podstawie prawa i w granicach prawa.

Radna Alicja Wapińska zaproponowała poddanie pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną i

zaproponowanie podjęcie przez Radę Powiatu Kolskiego stosownej uchwały. Komisja Skarg,

Wniosków i Petycji w wyniku głosowania uznała skargę za bezzasadną.

Ad 2. Rozpatrzenie skargi Pana M.K. na bezczynność opieszałość Starosty Kolskiego w

udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019r.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak odczytał treść pisrna z dnia 16.12.20191'. w tytule

"Skarga" złożonego przez pana M.K. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu analizy

pisma Skarżącego z dnia 25.10.2019r. oraz odpowiedzi udzielone przez Wicestarostę Kolskiego na

8 pytań zawartych w piśmie z dnia 19.11.20191'. stwierdziła, że Skarżący uzyskał odpowiedzi na



wszystkie 8 pytań. Poza tym Komisja uważa, że jeżeli udzielone przez Wicestarostę pisemne

odpowiedzi na kierowane do organu pisma są wg Skarżącego niewyczerpujące w poruszanych w

nich kwestiach, bez wyczerpującego uzasadnienia stanowiska, zasadą jest i wydaje się właściwe,

aby to właśnie do organu udzielającego odpowiedzi, w tym wypadku do Starosty Kolskiego, na

podstawie udzielonych wcześniej pisemnych odpowiedzi, zwrócić się O wyjaśnienie w danej

sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że

wyartykułowany w skardze zarzut w sprawie bezczynności i opieszałości Starosty Kolskiego na

udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 25.1 0.2019r. nie znajduje poparcia w

istniejącym stanie faktycznym. Radna Alicja Wapińska zaproponowała poddanie pod głosowanie

przez Komisję uznanie skargi za bezzasadną i zaproponowanie podjęcia stosownej uchwały przez

Radę Powiatu Kolskiego. Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Ad 3. Petycja mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul.

Szkolnej iRejtana w Przedczu.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, że 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

rozwiązama:

- 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 mających za zadanie zwrócenie uwagi kierowców na sytuację z ul. Szkolnej jako

ulicy podporządkowanej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu wizji terenowej proponuje dokonanie zmian

w obowiązującym projekcie stałej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi. Montaż

radaru prędkości oraz progów wyspowych powinny zostać wykonane przez Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole w powiązaniu z możliwościami finansowymi.

Wobec powyższego Komisja uznaje się petycję złożoną przez mieszkańców gminy Przedecz za

zasadną i proponuje podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego. Komisja



•
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powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Ad 4.Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.15.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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