UCHW ALA NR XXIX/220/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie skargi na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki, gmina Osiek Mały.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
oraz § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LIII/345/20 18 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu
Kolskiego uchwala, co następuje:
§ l. Skargę pani M.B. na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki, gmina Osiek Mały
uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIX/220/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020r.
w sprawie skargi na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Pleban ki, gmina Osiek Mały.

Rada Gminy Osiek Mały w dniu 29 czerwca 2020r. podjęła uchwałę w zakresie przekazania skargi
według właściwości Radzie Powiatu Kolskiego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na drodze.
Przedmiotowa skarga została złożona przez panią M.B., która zarzuca brak chodnika w miejscowości
Plebanki, gmina Osiek Mały. Skarżąca argumentuje, że budowa chodnika zapewni bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci uczęszczających na przystanek autobusowy.
Powyższe pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Wyjaśnienia w sprawie złożył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa.
Przeprowadzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowanie wyjaśniające pozwoliło na
ustalenie następującego stanu faktycznego. W miejscowości Plebanki przystanek autobusowy znajduje się
po obu stronach drogi. Zgodnie z art. l I ust. l Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020r., poz. I10) "Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub z drogi dla pieszych, a w razie
ich braku z pobocza ". Pieszy idący poboczem lub jezdnią ma obowiązek poruszania się lewą stroną. Każdy
uczestnik ruchu powinien zachować ostrożności i poruszać się zgodnie z przepisami, co warunkuje
bezpieczeństwo. Dowóz dzieci do szkół jest zadaniem własnym gminy, natomiast zapewnienie
bezpiecznego dojścia do przystanku dzieci należy do obowiązków rodziców. Zgodnie z art. 43 ust. l i 3
ustawy Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby
dorosłej. Wskazany w skardze odcinek drogi w miejscowości Plebanki ma 6 m szerokości, obowiązuje tam
oznakowanie pionowe i poziome, które zostało zatwierdzone przez Starostę Kolskiego, będącego Organem
zarządzania ruchem na drogach powiatowych. Pobocze jest wykoszone, w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa na drodze odmalowano pasy na drodze. Mieszkańcy miejscowości Plebanki mogą poruszać
się po poboczu, na którym zarządca drogi wykonuje czynności związane z bieżącym utrzymaniem w miarę
posiadanych środków finansowych. Należy zatem stwierdzić, iż zarządca drogi powiatowej zapewnia
bezpieczeństwo ich użytkowania w zakresie niezbędnym, a budowa chodnika stanowi polepszenie
powyższego stanu w przedmiotowej sprawie i jest związana z możliwościami finansowymi Powiatu
Kolskiego.
Rada Powiatu Kolskiego podkreśla, że władze powiatu nieustająco dążą do współpracy
z przedstawicielami społeczności lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia komfortu
użytkowanych dróg powiatowych. Niezbędna jest ocena możliwości finansowych powiatu w zakresie
wykonania dodatkowych zadań inwestycyjnych w ramach budżetu oraz ewentualnej woli partycypowania
w kosztach ich wykonania przez władze gminy Osiek Mały. Obecnie nie można składać deklaracji
w zakresie terminu budowy chodnika w mleJSCOWOSCIPlebanki. Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia byłaby możliwa dopiero w latach kolejnych. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne
całego obszaru powiatu kolskiego nie ma możliwości finansowych samodzielnej realizacji tej inwestycji.
Powiat Kolski posiada około 459 km dróg, wobec czego potrzeby są ogromne a środki finansowe są
niewystarczające na wykonanie wszystkich zamierzeń.
Reasumując, w świetle złożonych przez Dyrektora Grzegorza Kujawę wyjaśnień uznaje się skargę
złożona przez panią M.B. za bezzasadną i podejmuje się uchwałę w przedmiotowej sprawie zgodnie
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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