
UCHWAŁA NR XXIII/l7212020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. OZ.U. z 2019r.,
poz. 511 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t, Dz. U. z 20181'.
poz. 870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr l im. Św. Jana
Pawła II w Kłodawie w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.

§ 2. Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w myśl art. 13 ust. I 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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Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/l72/2020

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr l im. Św.
Jana Pawia II w Kłodawie w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkoły.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr l im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie złożyła petycję w sprawie
podjęcia interwencji w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla uczniów uczęszczających do szkoły.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego przekazał petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 13.11.20l9r., 06.12.2019r., 07.02.2020r., dokonała zbadania jej
zasadności. W dniu 06.12.2019r. została przeprowadzona wizja terenowa na ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 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:

l) Usytuowanie znaku poziomego P-lO tj. przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr l im.
Św. Jana Pawła II 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 szkoły. 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 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.

Proponowane w petycji rozwiązania znajdują oparcie w obowiązujących przepisach.

W związku z powyższym Rada Powiatu Kolskiego uznaje, że petycja wniesiona przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie jest zasadna. Rada Powiatu Kolskiego proponuje
realizację wypracowanych na wizji lokalnej w dniu 06.12.2019r. propozycji przez organ zarządzający
ruchem na drogach powiatowych oraz 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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