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Protokół nr 18/2020
z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 29 lipca 2020r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:45 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

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

uczestniczył także dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. Lista obecności

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji na wstępie poinformował, że 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.

Wyjaśnienia w sprawie złożył dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa.

W pierwszej kolejności Dyrektor poinformował, że na wskazanym w skardze odcinku drogi

przystanek autobusowy znajduje się po obu stronach drogi. Następnie powołał się na przepis art. 11

ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz. 110), który

stanowi: " Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub z drogi dla pieszych, a w razie ich braku

z pobocza". Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruch pieszych jest dopuszczalny tylko w części

drogi specjalnie do tego przystosowanej. W przypadku kiedy nie ma chodnika, jest to pobocze.

C Pieszy idący poboczem ma obowiązek poruszania się lewą stroną, stosowanie się do tego wymogu

zagwarantuje bezpieczeństwo. Z wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg wynika, iż co

roku pobocza dróg powiatowych są wykaszane. Każdy uczestnik ruchu powinien zachować

ostrożności i poruszać się zgodnie z przepisami, co warunkuje bezpieczeństwo. Odcinek drogi w

miejscowości Plebanki ma 6m szerokości, obowiązuje tam oznakowanie poziome i pionowe, 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. Dyrektor przedłożył zdjęcia (załącznik nr 2 do protokołu), które

przedstawiają stan drogi w miejscowości Plebanki.

Dyrektor Grzegorz Kujawa podkreślił, że dowóz dzieci do szkół jest zadaniem własnym

gminy, natomiast zapewnienie bezpiecznego dojścia do przystanku dzieci należy do obowiązków

rodziców. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat
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może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby dorosłej. Powyższe oznacza, że dzieci do lat

siedmiu co do zasady nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach. Pozostali uczestnicy ruchu

drogowego powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo istnieje

obowiązek używania po zmierzchu przez pieszych elementów odblaskowych w sposób widoczny

dla innych uczestników ruchu. Takie stanowisko jest wyrażone wart. 11 ust. 4a w związku z art. 11

ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na zakończenie Dyrektor Grzegorz Kujawa dodał, że

Powiat Kolski posiada około 459 km dróg, wobec czego potrzeby są ogromne, a środki finansowe

są niewystarczające na wykonanie wszystkich zamierzeń. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne

całego obszaru powiatu kolskiego nie ma możliwości finansowych samodzielnej realizacji tej

inwestycji. Przyjęta zasada partycypacji w inwestycjach drogowych zakłada, że dane zadanie

drogowe może zostać zrealizowane pod warunkiem zabezpieczenia części środków ze strony

Gminy. Proporcje te wynoszą 50% Gmina, 50% Powiat dla robót chodnikowych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w świetle złożonych przez Dyrektora Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole Grzegorza Kujawę wyjaśnień w zakresie rozpatrywanej skargi uznaje, że w

budżecie Powiatu nie zaplanowano budowy chodnika w m. Plebanki między innymi z uwagi na

ograniczone środki finansowe, jak i realizację innych priorytetowych zadań inwestycyjnych w

gminie Osiek Mały. Nadmienić należy, że mieszkańcy mogą poruszać się po poboczu, na którym

zarządca drogi wykonuje czynności związane z bieżącym utrzymaniem w miarę posiadanych

środków finansowych. 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 miejscowości Plebanki. Realizacja

przedmiotowego przedsięwzięcia byłaby możliwa dopiero w latach kolejnych, jedynie w przypadku

partycypacji w kosztach inwestycji.

Reasumując, w świetle złożonych przez Dyrektora Grzegorza Kujawę wyjaśnień uznaje się

skargę złożona przez panią M.B. za bezzasadną i proponuje podjęcie stosownej uchwały przez

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

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10:30

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. ~\Ot7\~ Podpisy członków.

l. Marek Marciniak- . .. .-..-;-;.:;rr .•••.•.•
2. Jarosław Sobański- .
3. Alicja Wapińska- .
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