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Rada powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
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Protokół nr 4/2019

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 11 marca 2019r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 14:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

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

uczestniczył ponadto Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

O 1. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w

Kole oraz inspektora Sławomira Wojtysiaka wizji lokalnej w zakresie oznakowania drogi

powiatowej nr 3402P Dąbie - Grabów.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej przez Dyrektora Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole oraz inspektora Sławomira Wojtysiaka wizji lokalnej w zakresie

oznakowania drogi powiatowej nr 3402P Dąbie - Grabów.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak odczytał protokół sporządzony przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole z przeprowadzonej w dniu 20.02.2019r. wizji lokalnej na drodze powiatowej

nr 3402P Dąbie- Grabów- na terenie gm. Dąbie. Celem spotkania było porównanie stanu

faktycznego z projektem stałej organizacji ruchu na w/w odcinku drogi (protokół stanowi załącznik

O nr 2). Z ustaleń poczynionych przez przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz

Starostwa Powiatowego w Kole wynika, że na ul. Łęczyckiej w m. Dąbie oznakowanie pionowe

jest zgodne z projektem stałej organizacji ruchu z dnia 14.06.2000r. Natomiast poza terenem

miejskim stwierdzono braki w oznakowaniu pionowym. Oznakowanie to zostało uzupełnione, co

doprowadziło do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie stałej organizacji ruchu

na tym odcinku drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła do wiadomości powyższe informacje,

jednocześnie postanowiła zalecić odpowiednim podmiotom monitorowanie potrzeb ze wskazanego

we wniosku terenu, celem ulepszenia i usprawnienia pracy Powiatu i jego jednostek.
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Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Marek Marciniak poinformował, że do Komisji Skarg, Wniosków 1 Petycji

wpłynęły następujące wnioski:

l) Pani Jolanty Gralińskiej w sprawie oznakowania ul. Przedeckiej w Kłodawie (droga powiatowa)

w związku z uderzeniem samochodu w ścianę budynku. Wymieniony odcinek właściwie łuk

drogi stanowi ciąg komunikacyjny o dużym nasileniu ruchu, gdzie często dochodzi do kolizji

drogowych, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wniosek stanowi

załącznik nr 3 do protokołu).

2) Pana Wojciecha Matczaka w zakresie remontu chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie.

Chodnik przy w/w ulicy wymaga remontu poprzez usunięcie starego chodnika z obrzeżami i

położenie nowej kostki brukowej (chodzi o odcinek 140 m od skrzyżowania ul. Warszawskiej z

ul. Przedecką w kierunku zachodnim). Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

O 3) Pani Beaty Winieckiej w związku z umiejscowieniem znaku P-20 "koperta" tj. wyznaczone

stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. Wyznaczenie miejsca

postojowego jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż na w/w ulicy znajduje się ciąg pawilonów

handlowych, przy których zatrzymują się pojazdy, uniemożliwiające wjazd do posesji, w której

zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Pismo stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

4) Pismo mieszkańców Kłodawy w sprawie budowy drogi na ul. Toruńskiej na odcinku gruntowym

od sklepu "Komik" do skrzyżowania z ul. Cegielnianą. Przewodniczący Komisji poinformował

pozostałych członków, że odbyła się www.sprawiewdniu07.02.br. wizja lokalna z udziałem

pracowników PZD w Kole. Przewodniczący Marek Marciniak zaproponował, aby przed

wykonaniem nawierzchni w pierwszej kolejności wykonać kolektor wodociągowy wraz z

C.I przyłączami do przyległych działek na wnioskowanym odcinku drogi oraz wykonanie w roku

bieżącym dokumentacji branżowych (protokół z wizji lokalnej stanowi załącznik nr 6 do

protokołu). Pismo mieszkańców stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Marek Marciniak poinformował, że wnioski z pkt 1-3 zostały skierowane

do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz Starosty Kolskiego jako organu zarządzającego ruchem

celem dokonania wizji lokalnej i sporządzenia protokołu z przeprowadzonych wizji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 14:30

Protokółowała:

Podpisy członków Komisji: LłI
l. Marek Marciniak- «- .
2. Ja~~sław S~~ański- rf7~ "
3. Alicja Wapmska- 'V .

Malwina Morzycka

http://www.sprawiewdniu07.02.br.
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