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Protokół nr 14 /2020

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 07 lutego 2020r.

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

powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczył ponadto Sławomir Wojtysiak - naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie petycji złożonej przez Rady Rodziców Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów

uczęszczających do szkoły.

Na wstępie przewodniczący Marek Marciniak przypomniał, że w dniu 06 grudnia 20l9r.

została przeprowadzona wizja terenowa na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie oraz

ul. Włocławskiej w Kłodawie. 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. Podczas wizji lokalnej dla zachowania

bezpieczeństwa na ww. odcinku drogi zaproponowano następujące rozwiązania:

1) usytuowanie znaku poziomego P-lO tj. przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie na odcinku granicy drogi powiatowej ul. Włocławska-

wjazd na parking parafialny Kościoła oraz umieszczenie znaku T-27 tj. przejście dla pieszych

szczególnie uczęszczane przez dzieci.

2) umiejscowienie znaku P-17 tj. linia przystankowa wyznaczająca miejsce postoju autobusu, który

przywozi dzieci do SP nr l w Kłodawie. Zaleca się, aby powyższy znak umiejscowić na

ul. Włocławskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego na pasie

ruchu patrząc od strony kierunku południowego w kierunku północnym.

3) zaleca się także na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rejonie przejścia dla pieszych przy

sklepie spożywczym znajdującym się przy Kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Kłodawie

umiejscowienia "AZYLU DROGOWEGO - SZTUCZNA WYSPA", co skutecznie wymusi

ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów a tym samym poprawi bezpieczeństwo

pieszych przechodzących przez przejście.

4) usytuowanie na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie na odcinku od Placu Wolności

do budynku PKO BP znaków poziomych tj. na pasie ruchu, patrząc od strony kierunku



zachodniego w kierunku wschodnim - znaków poziomych - linii wyznaczających miejSCa

postojowe dla pojazdów oraz oznaczenie wjazdów do posesji znakiem poziomym (napisem

WJAZD), co pozwoli na uregulowanie kierującym właściwego postoju.

Protokół z wyjazdowego posiedzenia z dnia 06 grudnia 2019r. stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Obecny na posiedzeniu naczelnik Sławomir Wojtysiak potwierdził, że powyższe

rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wobec powyższego Komisja uznaje się

petycja złożona przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr l im. Św. Jana Pawła II w

Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły. Komisja

powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.15.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
~c~lĄ~ ~~\'l~cl;k

Podpisy członków Komisji: ~~

1. Marek Marciniak - cJr .
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