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Protokół  z Protokół  z Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

z dnia 15 października  2019 r. z dnia 15 października  2019 r. 

 Prowadzący  obrady:  Przewodnicząca Komisji  Rozwoju  i  Polityki  Przestrzennej -  Patycja

Juszczyk 

 Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Jarosław Deleska 

 Porządek Komisji : 

 Rozpatrzenie Petycji Nr DU-RM.0005.4.2019 w sprawie ograniczenia prędkości 

 Czas trwania posiedzenia  od 15.15  –  15.50 

 Frekwencja Radnych: zgodnie z listami obecności 

 Nieobecna : I. Owczarz 

Pozostali obecni 

– MZGK Aleksandra Pilarska 

- Mieszkańcy  petycji 

Przebieg obrad: 

Przewodnicząca Patrycja Juszczyk – wita wszystkich na wpólnym posiedzeniu komisji Rozwoju

i  Polityki  Przestrzennej  oraz  Komisji  Skarg  Wniosków  i  Petycji.  Spotkanie  dotyczy  petycji

mieszkańców  ulicy  Spacerowej,  Kopernik,  Promyka,  Zamiejskiej,  Asnyka,  Zapolskiej,

Sienkiewicza i działkowiczów.  Mieszkańcy zwracają się z prośbą o ograniczenie prędkości do 30

km/godz i zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 5 ton na ul. Spacerowej na wysokości od

skrzyżowania z ul. Krótką i Wyspiańskiego przy przedszkolu do końca ul. Spacerowej w kierunku

ul. Wiosennej. Zbudowania oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Spacerowej na skrzyżowaniu z ul.

Zamiejską i  Sienkiewicza.  Zbudowania chodnika dla pieszych na odcinku od ul.  Zamiejskiej  do końca ul.

Spacerowej  . Pismo zostało również skierowane do MZGK , w materiałach mamy przygotowaną odpowiedź

z jednostki. Zastanawiam się co my jako radni możemy w tej sprawie zrobić my musimy przekazać sprawę do

organu,  który  jest  odpowiedzialny  za  tego  typu  inwestycje.  

W przypadku  oznakowania  tej  drogi,  ograniczeń  prędkości,   czy  progu  zwalniającego tutaj  musi  zostać

zwołana komisja . Z pisma , które otrzymaliśmy z MZGK ta komisja zostanie zwołana na wiosnę. 

Aleksandra Pilarska  MZGK -   zarządzanie ruchem na drogach gminnych należy do starosty,  żeby zrobić

jakąkolwiek  organizację ruchu musi być zrobiony projekt, ale żeby nie na darmo zlecać wykonanie projektu

to wcześniej staramy się zwołać komisję , czy jest zasadne wykonanie takiego projektu. Te komisje zwołuje

starosta, ma obowiązek co 6 miesięcy dokonywać kontroli oznakowania i w tym momencie są analizowane
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wnioski mieszkańców. W tej chwili ten odcinek jest w remoncie, jeśli się zakończy remont będzie jeszcze

troszkę czasu do wiosny , wtedy odbędzie się objazd będziemy wiedzieć jaka jest tam organizacja ruchu , czy

coś się poprawiło, czy pogorszyło. Wtedy łatwiej będzie podjąć decyzje co do organizacji ruchu. Ograniczenie

tonażu istnieje na osiedlu Dziekana do 10 ton , na ulicy Wiejskiej też jest znak informacyjny. Powstało tam

nowe osiedle, które jeszcze cały czas się buduje i sprzęt ciężki musi mieć możliwość dojazdu. Jeśli chodzi  

o przejście dla pieszych też musi zostać wykonany projekt. Zasadnym jest wybudowanie chodnika i myślę ,

że komisja pozytywnie przychyli się do wniosku. 

Mieszkańcy pisma – mieszkam tam od 2016 roku i  już wtedy zdarzały się i  zdarzają się tam wypadki  ,

pisaliśmy już  wtedy do urzędu. Ruch jest straszny, my rozumiemy, że jest budowa, ale mamy wrażenie , że

mieszkamy przy autostradzie. 

Aleksandra  Pilarska   MZGK  –  mieliśmy  kontrolę  z  NIK  –  u  i  zarzucono nam ,  że  mamy znaki  za  duże

logicznym jest,  że  znak duży  jest  bardziej  widoczny,  dodatkowe koszty  dla  gminy  na  wymianę znaków,

niestety w miarę możliwości musimy je wymieniać. 

Mieszkaniec – przez ulicę Spacerowa jeżdżą samochody nie tylko 5 tonowe, ale również 15 tonowe, jest

znak i co z tego. ? Mamy też prośbę o wybudowanie chodnika bo ludzie chodzą po ulicy, naprawdę , żeby nie

doszło tam do tragedii  

Wojciech Maćkowski – mam pytanie czy ten postulat o takiej treści jest do zrealizowania w starostwie  

i z policją? 

Aleksandra Pilarska  MZGK – wolałabym to zostawić do planowanego objazdu, żeby zobaczyć faktyczny ruch

to komisja opiniuje czy jest to zasadne czy nie. 

Przewodnicząca Patrycja Juszczyk -   komisja ma przygotowany projekt uchwały o przekazanie petycji do

burmistrza 

Projekt Nr 128
w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 11
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0  
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 11

Przewodnicząca Patrycja Juszczyk - po wyczerpaniu porządku obrad dziękuję państwu. Zamykam

posiedzenie komisji. 

Prowadząca Obrady Prowadząca Obrady 
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Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca Komisji 
       Rozwoju i Polityki Przestrzennej       Rozwoju i Polityki Przestrzennej

       Patrycja Juszczyk        Patrycja Juszczyk 

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Skarg, Wniosków i Petycji 

       Jarosław Deleska        Jarosław Deleska 

W  załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  …………….

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP 
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