
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 20 stycznia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 12.00

Godz. zakohczenia: 14.00

Miejsce posiedzenia; sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecna Przewodniczqca Komisji.

Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft Teams.

Podstaw prawna- art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwi^zaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.).

W posiedzeniu komisji zdalnie uczestniczyto pi^ciu Je] cztonkow. W posiedzeniu wzi^t udziat

Starosta Ktodzki p. MacieJ Awizen, p. Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu

Ktodzkiego, p. Stanistaw Sijka- Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Monika Slak- Dyrektor

Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo- Wychowawczych w Ktodzku oraz skarzgcy.

Skarz^cy w zakresie skargi na Dyrektora CAPOW nie uczestniczyt w posiedzeniu. Autor petycji

nie uczestniczyt w posiedzeniu.

Listy zdainego uczestnictwa radnych i gosci w zafqczeniu do protokofu.

ZAt^CZNIKl

ZAU{CZNIK2

Porzqdek obrad zostaf radnym przekazany na stronq internetowq i stanowi zatqcznik do

protokofu.

ZAU^CZNIK3

Przewodniczqca Komisji p. Anita Piszko - przywitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych

gosci. Nastqpnie przedstawita porzqdek posiedzenia i spytata, czy ktorys z cztonkow komisji

chciatby zgtosic uwagi do przedstawionego porzqdku lub wniosek formalny o zmianq jego

tresci.

Nikt nie wniosf uwag do porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia:



1. Analiza i przygotowanie dia rady stanowiska odnosnie sposobu zaiatwienia petycji

z dnia 14 grudnia 2020 roku, dotyczqcej szczepleh na COVID-19.

2. Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych 1 przygotowanie dia rady opinii

wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na

Dyrektora Centrum Administracyjnego Placowek Opiekuriczo- Wychowawczych

w Ktodzku.

3. Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych i przygotowanie dia rady opinii

wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku (data

wpfywu do Rady Powiatu- 7 stycznia 2021 roku) na Dyrektora Zarzqd Drog

Powiatowych w Ktodzku.

4. PrzyjQcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji za 2020 rok.

5. Sprawy rozne:

a) przyj^cie protokotu nr 5/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

w dniu 14 wrzesnia 2020 roku.

Ad. 1 Analiza I przygotowanie dia rady stanowiska odnosnie sposobu zatatwienia petycji

z dnia 14 grudnia 2020 roku, dotyczqcej szczepieh na COVID-19.

Tresc petycji zostafa przekazana radnym przed posiedzeniem wraz z zawiadomieniem drogq

elektronicznq.

Przewodnicz^ca Komisji pokrotce przedstawita tresc petycji, zawierajqcej wniosek, aby Rzqd

RP uzyskat pisemnq gwarancjQ od producentow szczepionek na wirusa Sars-Cov-2, iz w

przypadku jakichkolwiek powiktah sg oni gotowi przyjqc i poniesc wszelkie konsekwencje

prawne i finansowe niepozgdanych odczynow poszczepiennych. Uzasadnione jest to

artykutem 39 Konstytucji RP, zabraniajqcej poddawania obywateli eksperymentom

naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrazonej zgody.

Radny p. Marek Mazurkiewicz stwierdzit, ze tresc petycji nie lezy w kompetencjach Rady

Powiatu. Ponadto podana podstawa prawna, ktora mowi o rownosci praw jest nieadekwatna

do jej tresci. Nie ma logicznych podstaw, aby uwzgl^dnic apel osobny wnoszgcej petycjQ np. w

formie iobbingu spotecznego. Petycja opiera s\q na pot^znym naduzyciu semantycznego

rozumienia znaczenia zapisu o rownoki prawa. Gdyby zabraniano szczepien ze wzgl^du na

wiek, rasQ, ptec, wowczas mozna bytoby petycji rozwazac. Dost^p do szczepien jest jednak

dobrowolny i zapewniony kazdemu obywatelowi, wedtug przyjQtej kolejnosci.

Radna p. Eweiina Ptak poparta wypowiedz przedmowcy. Zwrocita uwag^ na wqtpliwosc, jesli

chodzi o autora petycji. Ponadto zdania dotycz^ce szczepieh sq podzielone. Ma zostac

powotany fundusz kompensacyjny, sprawq zajmuje s\q komisja europejska. Rada Powiatu nie

jest kompetentna do rozpatrywania tej petycji.



Przewodniczqca Komisji zaznaczyta, ze decyzja o szczepieniu jest decyzj^ kazdego obywatela,

szczepienia nie sq obowiqzkowe. Cel petycji jest bardzo szczytny, wynika z dbatosci o obywateli

i troski o to, aby firmy farmaceutyczne faktycznie wzi^ty odpowiedzialnosc za zdarzajqce s\q

odczyny poszczepienne. Zauwazyta, ze mimo wszystko zqdanie petycji nie lezy w kompetencji

samorz^du powiatowego.

Nie byte innych wnioskow.

W wyniku dyskusji nad tresciq petycji komisja Jednogfosnie - 5 gfosami za przyjqia stanowisko

o skierowanie rzeczonej petycji do organu wfasciwego do jej rozpatrzenia- Rady Ministrow, ze

wzgl^du no brak kompetencji Rady Powiatu Khdzkiego do podejmowania stanowisk w

przedmiocie pianowanych przez rzqd powszechnych szczepieh przeciwko wirusowi SARS-CoV-

2, w szczegoinosci w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek,

warunkow zawierania umow oraz zagwarantowania przez producentow szczepionek

poniesienia wszelkich kosztow w sytuacji wystqpienia powikfah poszczepiennych. Pomimo, iz

do zadan wfasnych powiatu naiezy promocja i ochrona zdrowia (art. 4 pkt 2 Ustawy o

samorzqdzie powiatowym - t.j. Dz.U.2020.920.), to jednak kwestie zwiqzane z wyborem

producentow szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczqcych warunkow ich

zakupu, nie mieszczq siq w zakresie kompetencji Rady Powiatu.

W odniesieniu do petycji, tak jak w przypadku innych podah, organy muszq przestrzegac z

urz^du swojej wfasciwosci, tym samym rozpatrywac petycje w zakresie spraw bqdqcych w ich

kompetencjach.

Nadmienic naiezy rowniez, iz zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o petycjach

(t.j.Dz.U.2018.870.) przedmiotem petycji maze bye: „zqdanie, w szczegoinosci zmiany

przepisow prawa, podjqcia rozstrzygniqcia lub innego dziafania w sprawie dotyczqcej

podmiotu wnoszqcego petycji, zycia zbiorowego lub wartosci wymagajqcych szczegolnej

ochrony w imiq dobra wspolnego, mieszczqcych siq w zakresie zadan i kompetencji adresata

petycji".

Art. 6. [Przestanie petycji podmiotu wiasciwemu do jej rozpatrzenia]

1. Adresat petycji, ktoryjest niewiasciwy do jej rozpatrzenia, przesyta jq niezwtocznie,

nie pozniejjednak niz w terminie 30 dni od dnia jej zfozenia, do podmiotu wfasciwego

do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajqc o tym rownoczesnie podmiot wnoszqcy

petycjq.

Przewodnicz^ca Komisji zaproponowata, aby zajqc si^ teraz anaiiz^ skargi z punktu trzeciego,

a w mi^dzyczasie dotqczy do posiedzenia dyrektor Centrum Administracyjnego Placowek

Opiekunczo- Wychowawczych w Ktodzku.

Cztonkowie komisji jednogtosnie wyrazili opiniQ pozytywnq.



Ad. 3 Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniaj^cych i przygotowanie dia rady opinii

wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku (data

wpfywu do Rady Powiatu- 7 stycznia 2021 roku) na Dyrektora Zarz^d Drog Powiatowych w

Ktodzku.

Komplet dokumentow w zakresie skargi radni otrzymall przed posiedzeniem wraz

z zawiadomienlem drogq elektronicznq.

Przewodniczqca Komisji zapytata, czy powalone drzewa byty schorowane? Czy nadawafy si^

do wycinki, a tego nie uczyniono? Czy byty to jednak zdrowe drzewa, ktore ulegty zawaleniu w

skutek niesprzyjajqcych warunkow atmosferycznych?

Pan Stanistaw Sijka- Dyrektor ZDP w Ktodzku odpowiedziat, ze kwestia tych konkretnych

drzew jest przedmiotem szczegolnej troski zarzqdu drog (ul. Graniczna w Lgdku- Zdroju). Dwa

razy do roku dokonywany jest przeglgd, najcz^kiej w miesiqcach, gdy drzewo ma liscie.

Zdarzajq siQ wypadki, gdzie dokonywana jest opinia dendrologiczna. Jednak taka ocena nie

daje stuprocentowej pewnosci, ze w przypadku wichury drzewo sIq nie przewroci. Te

konkretne drzewa nie miaty opinii o ztym stanie technicznym. Nie byty to drzewa w petnym

zakresie suche, ktore nadawaty si^ do natychmiastowej wycinki. We wspomnianym w skardze

dniu powalone zostaty dwa, ktore nie byty w stanie wymagajqcym ich wyci^cia. Drzewa te

rosty na pasie zieleni i jedno przewrocito s\q niedaleko posesji, a drugie powyzej. Wiatrotomy

zostaty usuniQte. Pod koniec roku na odcinku powyzej posesji, nie w bezposrednim

sqsiedztwie, przewrocito si^ kolejne drzewo, ktore zostato usuni^te przez pracownikow

zarzqdu drog. Sprawa nie jest prosta. Na pocz^tku 2020 roku pracownicy zarzqdu drog

wytypowali 14 drzew, ktore zagrazaty bezpieczenstwu i te drzewa zostaty wyci^te. Zarzut

dotyczyt rowniez nieztozenia wniosku do Burmistrza Lqdka- Zdroju o wycinkQ drzew. Faktem

jest, ze taki wniosek zostat pod koniec roku ztozony, a sprawa jest rozpatrywana przez

wtasciwy organ. Zarz^d drog nie czeka na decyzj^. Nie moze dokonywac wycinki wczesniej. Na

22-go zaplanowany jest przeglqd planowanego do wyci^cia drzewa. Zdarzajq s\q takie sytuacje,

ze wniosek obejmuje wycink^ wi^kszej ilosci drzew, a zgoda jest na wycink^ tyiko jednego.

Nie mozna jednak rzucac twierdzen, ze zarz^d drog nic nie robi w tym zakresie i nie wie, czym

zarz^dza.

Przewodnicz^ca Komisji zauwazyta, ze ogl^daj^c zdjQcia z miejsca tego zdarzenia mozna

zauwazyc, ze drzewa te zostaty wyrwane z korzeniaml. To nie byto zatamanie w efekcie stanu

suchego. Poprosita o odniesienie s\q.

Dyrektor ZDP w Ktodzku zapewnit, ze tak wtasnie byto. W tym dniu w gminie Lgdek- Zdroj wiat

bardzo silny wiatr, doszto do kilku takich sytuacji. Wi^kszosc tych drzew zostata wyrwana z

korzeniaml. Byty to drzewa zdrowe.



Przewodnicz^ca Komisji powitata na posiedzeniu Starost^ Ktodzkiego i Etatowego Cztonka

Zarzqdu. Zauwazyta, ze procedura wycinki drzew jest ztozona. ZgodQ musi wyrazic inny organ

wformie decyzji. Jednym z zarzutow bytfakt, ze Zarzgd Drog Powiatowych w Ktodzku nie ztozyt

wniosku o wycinkQ drzew do Burmistrza Lqdka- Zdroju. Z podanych informacji wynika, ze taki

wniosek zostat ztozony do urz^du w Lqdku- Zdroju koncem grudnia. PoprosHa o odnieslenie

siQ do tej kwestii.

Skarzgcy zwrocit uwagQ, ze z pisma Burmistrza L^dka- Zdroju wynika, ze wniosek z Zarzqdu

Drog Powiatowych nie trafit do urz^du od 3.10 do 7.12. Pod koniec roku doszto do upadku

kolejnych drzew. Jak rowniez sam Pan Dyrektor stwierdza w swoich pismach, drzewa w ciqgu

drogi powiatowej 3250D, czyli ul. Granicznej sq wiekowe i wymagajq ciqgtej pielQgnacji,

naktadow finansowych. Corocznie przeprowadzane sq przeglqdy drzew. Jesli drzewa upadajg,

to oznacza, ze sq one jednak stabo zakorzenione. Wynikac to moze z pewnych problemow

niezauwazonych wczesniej. Przez ostatnie 30 lat na ul. Granicznej wieiokrotnie dochodzito do

upadku drzew i konarow. To nie jest sytuacja, ktora pozwala na stwierdzenie, ze droga jest

zabezpieczona i zadbana. Drzewo, ktore upadto mogto uszkodzic dom na ul. Granicznej jak i

na dom na ul. Zamenhoffa. Upadto na ogrod, trakcja elektryczna zostata uszkodzona. To tez

nie jest tak, ze odpowiadajq za to energetycy. Drzewo byto daleko od trakcji elektrycznej.

Wyrazit przekonanie, iz interwencje Pana Dyrektora wystQpujq dopiero wtedy, gdy drzewa

sitami natury zostanq powalone. Jezeli od pazdziernika do konca roku upadto kilka drzew, to

wydaje s\q, iz jest to zasadniczy problem z drzewostanem. Wydaje sIq to bye bardzo powazne

zagrozenie dia zdrowia i zycia innych osob oraz mienia.

Przewodnlczqca Komisji zwrocita uwagQ, ze radni majq przed sobq pismo, podpisane przez

dyrektora zarzqd drog- wniosek o bezptatne usuni^cie jednego drzewa ze wzgl^du na jego zty

Stan zdrowotny.

Skarzgcy zaznaczyt, ze nie miat mozliwosci zapoznac si^ z tym pismem. Opiera sIq na informacji

Burmistrza Lqdka- Zdroju, w ktorym stwierdzone jest, iz mi^dzy 3 pazdziernika a 7 grudnIa

zaden wniosek do urz^du nie wptynqt. Katastrofa miata miejsce 3 pazdziernika, jest to wi^c

wyjgtkowo dtugi czas, aby wniosek ztozyc, tym bardziej, ze zdarzenie spowodowato zagrozenie

zycia.

Przewodniczgca Komisji zauwazyta, ze faktycznie we wspomnianym okresie wniosek do

Urz^du Miasta i Gminy w Lqdku- Zdroju nie wptynqt. Wniosek zostat ztozony 29 grudnia 2020

roku.

Dyrektor ZDP w Ktodzku odniost si^ do zarzutu, ze zarzqd drog nie interesuje sIq stanem

zadrzewienia- jednak w latach 2016 - 2020 na ul. Granicznej wyci^tych zostato 55 drzew i 150

drzew zostato poddanych piel^gnacji. Bye moze te dziatania nie sg wystarczajqce, ale trzeba



sobie uswiadomic, ze na odcinku 800 metrow rosnie kilkaset drzew. W tym roku zostato

wyciQtych nast^pnych 14 drzew na tym odcinku. Zarz^d drog sugeruje s\q rowniez swojq ocen^

stanu drzew, a nie tyiko uwagami mieszkancow.

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka zauwazyt, ze w dniu

3 pazdziernika silny wiatr wyrzqdzit wiele szkod, nie tyiko w gminie Lqdek- Zdroj. Pozytywne

jest to, ze nikomu nic siQ nie stato. Sktadanie wniosku na wycink^ juz powalonych drzew

oczywiscie nie mialo juz wowczas sensu. Zapytat, czy oprocz wniosku na wycink^ tego jednego

drzewa, ktory zostat ztozony przez zarz^d drog sq jeszcze inne drzewa, ktore stanowityby

zagrozenie dia posesji?

Skarzqcy zauwazyt, ze sq jeszcze drzewa suche. Wyrazit przekonanie, ze dziatania zarzqdu drog

S4 niewystarczajqce. Zaznaczyt, ze pisat do Dyrektora Zarzqd Drog Powiatowych juz w lutym

roku 2011 o upadku drzew. Pan dyrektor sam w pismach stwierdza, ze jest bardzo duzo starych

i chorych drzew. Profilaktyka jest staba, a na to wskazujq kolejne upadki drzew. Jezeli Pan

Dyrektor nie sktada w takiej sytuacji wnioskow przez kilka miesi^cy to oznacza, ze

bezpieczeristwo mieszkancow jest zagrozone. Drzewa, ktore sq w bliskim sqsiedztwie

budynkow mog^ stwarzac bardzo powazne zagrozenie dia osob i mienia.

Radny p. Marek Mazurkiewicz zauwazyt, ze skarga wkracza w bardzo delikatnq tematyk^.

Wyci^cie drzewa budzi wiele kontrowersji i stawiane jest nawet jako sprawa polityczna.

Mozna zaobserwowac to w Ktodzku. Wyrazit opiniQ, ze miejsce drzew jest w lesie i parkach.

Zmienia siQ swiat- kiedys drzewa przy drogach wytyczaty jej przebieg. Teraz stanowiq

zagrozenie. Nalezy zweryfikowac podejscie do drzew rosn^cych przy drzewach, tym bardziej

przy posesjach. Dyrektor Zarzqdu Drog nie jest zarz^dc^ terenu, na ktorym drzewa rosnq.

Reprezentuje interes publiczny. Jest wIqc w sytuacji patowej. Rzecz^ umown^ jest ocenianie i

decydowanie „na zapas" o stanie drzewa. Jezeli mieszkahcy sobie drzew w terenach

publicznych nie zyczq, to powinno sIq uszanowac ich woIq. Osoby te jednak powinny wiedziec,

ze ponosz^ odpowiedzialnosc za takie decyzje. Istotq skargi jest ustalenie, czy faktycznie,

zgodnie z tym, co napisat skarzqcy na podstawie zaistniatych faktow uzasadnienie znajduje

zarzut- narazenia na utrat^ zdrowia i zycia mieszkancow. B^dgc, co do istoty kwestil sadzenia

drzew w poblizu trakcji elektrycznej, czy posesji oczywiscie zgodnym ze skarzqcymi, to czy ten

zarzut nie jest zbyt daleko idgcy. Poprosit skarzqcego i dyrektora o odniesienie si^ do tego

konkretnego zarzutu. Czy zarzut jest przez skarzqcego podtrzymywany?

Skarz^cy odpowiedziat, ze istotg jest to, aby zapobiegac, a jesli drzewa upadaj^, a wczesniej

upadto inne, to takie potencjalne ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia istnieje. Aktualnie Pan

Dyrektor nie moze bye o to oskarzony, jednak w momencie, gdy drzewo upadtoby na ktorys

dom, to takie oskarzenie o zaniedbanie na pewno zostatoby sformutowane. Chodzi jednak o

unikniQcie takiej sytuacji, a byto niedaleko do powalenia drzew na domostwa. Zaznaczyt, ze

nie wnioskuje o wyciQcie wszystkich drzew, ale tych, ktore sq suche i stabo zakorzenione.



Oczywistym jest, ze Pan Dyrektor nie Jest w stanie przewidziec powalenia drzewa, ktore

wyglqda na zdrowe- ma liscie, nie jest suche. Jednak wydaje sIq, iz przeprowadzane analizy nie

sq wystarczajgco wnikliwe, a na pewno nie zapobiegty dalszemu powalaniu kolejnych drzew.

Radny p. Stawomir Karwowski zauwazyt, ze jest osobg najbardziej kompetentnq w tematyce

skargi, a to doswiadczenie przetozyto si^ np. na sprawowanie funkcji nadlesniczego w

Nadlesnictwie Jugow. Zgodzit siQ z wypowiedziq radnego p. Marka Mazurkiewicza,

przytaczajqc historic sadzenia drzew przy drogach i zwracaj^c uwag^, ze rosn^ce przy drogach

drzewa sq wynikiem wieloletnich zaniedbari. W czasach komunizmu drewno z wycinanych przy

drogach drzew byty doskonatym materiatem opatowym, wykorzystywanym do ogrzewania

mieszkan w tzw. „piecach-smieciuchach", teraz iudzie niech^tnie kupujq drewno na opat,

poniewaz jest zast^powane przez ekologiczne systemy ogrzewania. Koszt drewna opatowego,

to nie tyiko pozyskane drewna, ale rowniez koszt wycinki, poniewaz wyciqc drzewo moze tyiko

osoba posiadaj^ce stosowne uprawnienia. Drzewa rosn^ zdecydowanie szybciej, niz nam si^

wydaje i pozostawione przy domach i drogach - bo „sq zielone" i „tadne" i „nikomu nie

przeszkadzajq" - dorastajq po 30-40 latach i juz wtedy stwarzaj^ zagrozenie. Drzewa takie,

czQsto z powodu ograniczenia przestrzeni w ziemi - dia ich korzeni - tatwo s'lq przewracajq.

Przewrocone drzewa, tak jak opisuje to skarzqcy, nazywa si^ tzw. wywrotami. Niestety nie ma

mozliwoki dokonania oceny stanu drzewa diagnozuj^cej je, czy zostanie ono w wyniku

podmuchu wiatru wywrocone, przed takim zdarzeniem. Pan Dyrektor Sijka, pomimo swojej

wieloletniej pracy, doswiadczenia i dokonywania nie wiadomo jakich analiz, nie mogt

przewidziec, ze dane drzewo wywroci siQ w wyniku silnego wiatru. Aby przypisac Panu

Dyrektorowi jakqkolwiek win^ w tym przypadku, nalezy zwrocic si^ do zapisow Kodeksu

Karnego, ktory mowi, ze eel musi bye zamierzony. Czyli Panu Dyrektorowi musiatoby zaiezec

na tym, aby drzewa si^ powality. Jezeli Pan Dyrektor by zaniedbat spraw^ i celowo i z takim

zamierzeniem mogt dokonac wywrocenia siQ drzewa w wyniku wiatru - to skarga bytaby

zasadna, jednak nie ma takiego sqdu, ktory stwierdzitby, iz Pan Dyrektor zaniedbat spraw^

diatego, bo nie przewidziat wywrotu drzewa, gdyz korzenie byty za stabe - musiatby umiec

przewidywac przysztosc. Jesli chodzi o kwestiQ lokalizacji drzew przy budynkach i wzdtuz drog-

najlepiej bytoby, aby takich drzew nie byto. Jest wiele miejsc, gdzie w wyniku pozostawienia

„matych i tadnych, i nikomu nie przeszkadzaj^cych" drzewek, po kilkudziesi^ciu latach rosnq

dzis wielkie i niebezpieczne drzewa, na ktorych wycink^ trzeba wydatkowac bardzo duze

srodki finansowe. Na nasze nieszcz^kie, organizacje pseudo-ekologiczne wznoszq larum,

kiedy wycina sIq drzewa przy drogach i domach oraz posiadamy prawne ograniczenia

dotyczqce okresow, kiedy mozliwa jest wycinka drzew, ktore powodujq, iz bardzo ci^zko jest

wyciqc drzewo przy drodze. Natomiast prawo budowlane sugeruje jako bezpiecznq i

minimainq odiegtosc budynku od drzewa w wielkoki jego dwoch wysokosci. W ogole nie

wolno budowac nowych budynkow w odiegtosci mniejszej niz dwie wysokosci dojrzatego

drzewa. Przepisy prawa s^ jednak niespojne. Moim zdaniem kazde drzewo niespetniajqce tych

odiegtoki, powinno bye „z automatu" usuwane. Tak powinno to funkcjonowac, a wydziat

budownictwa nie powinien wydawac pozwolenia na budow^ w odmiennej sytuacji. Wyrazit



zrozumienie dia obaw wyrazanych przez skarzqcego, gdyz sam mieszka w okollcy, gdzie dom

sgsiaduje z potQznymi d^bami, w odiegtosci mniejszej niz ich dwie wysokosci. Nie ma na to

jednak zadnego rozwiqzania, pomimo iz jest to na terenie Nadlesnictwa Jugow. Stwierdzil, ze

nie widzi winy zaniedbania ze strony Dyrektora Stanistawa Sijki. Zaproponowat zwi^kszenie, w

miar^ mozliwosci finansowych, srodkow w budzecie Powiatu Ktodzkiego na zintensyfikowanie

dziatan w zakresie usuwania zadrzewieh, drzew zagrazaj^cych bezpieczehstwu i oczyszczaniu

z drzew i krzewow, skarp i poboczy znajdujqcych siQ w pasie drogowym drog powiatowych.

Zauwazyt, ze budzet powiatu jest mocno ograniczony 1 nie mozna wycinkowo patrzec na jego

pewne aspekty. Zaapelowat do Pana Dyrektora Sijki o wstuchiwanie si^ w apele mieszkancow.

Podsumowujqc stwierdzit, ze skarga jest bezzasadna, pomimo zrozumienia dIa wyrazonych w

skardze pretensji i zaiu przez skarz^cych.

Przewodniczqca Komisji po zakohczonej dyskusji podsumowuj^c zauwazyta, ze w przypadku

tej skargi na szali ktadzie si^ zdrowie i bezpieczenstwo mieszkancow oraz ograniczony ilosc

srodkow finansowych. Wtym konkretnym przypadku sytuacja jest wytpliwa, gdyz nie jest winy

dyrektora Zarzydu Drog Powiatowych, jesli zdrowe drzewo wywroci siy pod wptywem ztych

warunkow atmosferycznych. Nie jest mozliwe wycinanie zdrowych drzew tyiko na podstawie

wniosku mieszkancow. Podkreslita rowniez mocny lobbing na rzecz niewycinania drzew.

Stwierdzifa, ze nie da siy w tej sytuacji uzasadnic zaniedbah ze strony dyrektora zarzyd drog.

W sytuacji, gdyby plan wycinki nie zostat zrealizowany, lub w sytuacji niedokonania oglydzin

drzew, wowczas te zarzuty bytyby zasadne. Pan dyrektor wskazat rowniez, ze wytypowat do

wycinki cztery drzewa, a gmina zgodzita sly ostatecznie na wyciycie jednego. W zwiyzku z

przytoczonymi argumentami nie da sly stwierdzic razycych zaniedbah ze strony Dyrektora

Zarzydu Drog Powiatowych. Nastypnie przewodniczyca poddata pod gtosowanie wniosek o

uznanie skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarzydu Drog Powiatowych w Ktodzku

za zasadny.

Radna p. Agnieszka Mandryk- Kryniecka stwierdzita, ze jest przeciwna uznaniu skargi za

zasadny. Zwracajyc sly do pana dyrektora poprosita o scisty wspotpracy z mieszkahcami ulic,

o ktorych dzis radni debatowali. Zawnioskowata, aby pan dyrektor brat pod uwagy apele i

prosby mieszkancow.

Radny p. Marek Mazurkiewicz rowniez stwierdzit, ze jest przeciw wnioskowi o uznanie skargi

za zasadny, popart apel radnej p. Agnieszki Madryk- Krynieckiej.

Komisja gtosami jednogfosnie- 5 gfosami przeciw nie przyjqta wniosku a uznanie skargi za

zasadnq.

Etatowy CztonekZarzydu Powiatu p. Plotr Marchewka podziykowat radnemu p. Stawomirowi

Karwowskiemu za merytoryczny wypowiedz oraz podzielenie sly wiedzy podczas

rozpatrywania skargi. Zadeklarowat szczegolne zwrocenie uwagi w przysztosci na wycinky

drzew w obrybie miejsca wspomnianego w skardze, po otrzymaniu oczywiscie zgody z Gminy



Lqdek- Zdroj. Zaznaczyt, ze nie ma roku, aby Pan Dyrektor Stanistaw Sijka nie zwracai siQ do

zarzqdu powiatu o dodatkowe srodki na wycink^ drzew, na odkrzaczanie, odmulanie drog, czy

skarpowanie poboczy. Zaznaczyt, ze co roku zarzqd stara siQ zwi^kszac budzet z

przeznaczeniem na te zadania. Nalezy zwrocic rowniez uwagQ, ze powiat to 700 km drog, co

daje w dwie strony ponad 1000 km drog do utrzymania. Temat jest skomplikowany, byty

przypadki, gdzie pracownicy zdp pisali wnioski o wycinkQ drzew, jak np. podczas rewitalizacji

parku w Bystrzycy Ktodzkiej, gdzie konserwator nie wyrazit na to zgody. Po czym wichura sama

spowodowata, ze zostaty powyrywane. Podobnie na drodze Bystrzyca- Spalona, gdzie tam do

wyciQcia byto ponad 50 drzew, ale nie wszyscy opowiadali si^ za tym. Jak chociazby sytuacja

w PotoczkU; gdzie lipa rosnqca na skrzyzowaniu w bardzo ztym stanie technicznym nie mogta

zostac wyciQta, pomimo pozytywne] decyzji, z uwagi na sprzeciw tamtejszych mieszkahcow.

Podsumowujqc potwierdzit, ze realizowanych zadah w tym zakresie Jest duzo. Zadeklarowat

przekazywanie dodatkowych srodkow finansowych na te dziatania, w miar^ mozliwoki

budzetowych.

Komisja jednogioinie- 5 gfosami za przyj^ta wniosek do Zarzqdu Powiatu Ktodzklego

a zwiqkszenie w miorq mozliwosci finansowych, srodkow w budzecie Powiatu Ktodzkiego no

zintensyfikowonie dziotoh w zakresie usuwonio zokrzewieh, drzew zogrozojqcych

bezpieczehstwu i skorpowonio poboczy znojdujqcych siq w posie drogowym drog

powiotowych.

Ad. 2 Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniaj^cych 1 przygotowanie dia rady cpmii

wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na

Dyrektora Centrum Administracyjnego Placowek Opiekuhczo- Wychowawczych w Ktodzku.

Komplet dokumentow w zakresie skargi radnl otrzymali przed posledzeniem wraz

z zawiadomleniem drogq elektronicznq.

Przewodniczqca Komisji zauwazyta, ze skarga zawiera kilka w^tkow i zarzutow, jednak

gtownym zarzutem jest brak powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Ktodzku o fakcie zaiania w dniu 22 sierpnia 2020 roku przez zanieczyszczone wody opadowe,

a mozna przypuszczac, ze skazone pomieszczeh przeznaczonych do przygotowania i obrobki

zywnosci, znajdujgcych si^ na terenie domu dziecka w Ktodzku. Pozostate wqtki dotycz^ braku

zawiadomienie inspektora ochrony srodowiska, braku domagania siQ przez 40 dni od

Burmistrza Miasta Ktodzka i radnego p. Slaka podniesienia prz^set w ogrodzeniu, braku

interwencji w zakresie przechodzenia dzikich zwierzqt z terenu placowki na chodnik i jezdni^,

CO stwarzato smiertelne zagrozenie oraz bezczynnosc od 2017 roku pani dyrektor w zakresie

wylewania nieczystosci z magistrali sanitarnej; ktora przebiega przez teren placowki.

W materiatach radni otrzymali szczegotowe wyjasnienia ztozone przez paniq dyrektor.

Przewodniczqca Komisji poinformowata rowniez, ze skarz^cy zgtosit, iz z przyczyn technicznycti

nie b^dzie uczestniczyt w posiedzeniu.



Radny p. Marek Mazurkiewicz zapytat dyrektora placowki, czy z wiedzy jak^ posiada ci^zyt na

niej obowiqzek zwi^zany z zarzutami- zawiadomienia sanepidu, burmistrza i innych

wymienionych stuzb- pod kqtem prawnym.

Pani Monika Slak- Dyrektor Centrum Administracyjnego Placowek Opiekuhczo-

Wychowawczych w Ktodzku odpowiedziata, ze jako dyrektor placowki nie miata obowi^zku

informowania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej otakim podtopieniu. Procedury

zostaty zachowane- powiadomiony zostat Starosta Ktodzki oraz Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie. Pracownicy od razu rozpocz^li akcj^ usuwania skutkow nawatnicy.

Starosta Ktodzki odpowiedziat, ze w sytuacji zagrozenia w czasie nawalnych opadow deszczu

dyrektor CAPOW byta w statym kontakcie ze starostq, jak i z zarzgdzaniem kryzysowym.

Zadania zostaty rozdysponowane. Panstwowa i ochotnicza straz pozarna pomogta. Skutki tego

zaiania udato sIq zniwelowaC; t^cznie ze zbiciem tynku w budynku. Te zaiecone dziatania

zostaty przez paniq dyrektor podj^te i zrealizowane, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

skontrolowato potem efekt.

Radny p. Marek Mazurkiewicz zgtosit wniosek o uznanie skargi za bezzasadn^, z uwagi nie

niepotwierdzenie zarzutow ze skargi.

Przewodnicz^ca Komisji stwierdzita, ze wyjasnienia na zarzuty skargi s^ oczywiste, zostaty

uzupetnione rowniez teraz przez dyrekcj^. Procedury wynikajqce z sytuacji zaiania w dniu

22 sierpnia 2020 roku pomieszczeri budynku domu dziecka zostaty wszczQte i zrealizowane, co

potwierdzit rowniez Pan Starosta. Nie potwierdza siQ obowiqzek informowania inspekcji

sanitarne] o fakcie zaiania placowki. Pozostate zarzuty rowniez nie znalazty uzasadnienia

faktycznego, ani prawnego. W wyniku braku gtosow w dalszej dyskusji, przewodniczqca

poddata pod gtosowanie wniosek o uznanie skargi za zasadn^.

Komisja jednogfosnie- 5 ghsami przeciw, nie przyj^fa wniosku o uznanie skargi za zasadnq.

Radny p. Jacek Hecht zauwazyt, odnosz^c si^ do zarzutu skarzgcego na temat sptywu wody,

ktora miataby ulec zanieczyszczeniu po sptywie przez pola uprawne - takie zjawiska nie

wystQpuj^, bytby to absurd. Skarga jest nie tyiko bezzasadna, ale totalnie bezzasadna.

Ad. 4 PrzyjQcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji za 2020 rok.

Nikt nie zgfosif uwag do zaproponowanej formufy sprawozdania.

Komisja gfosami: 5 ghsami za- Jednogfosnie przyjqfa sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi zatqcznik do protokotu.

ZAU{CZNIK4

Ad. 5 Sprawy rozne:
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a) przyj^cie protokotu nr 5/20 z posiedzenia Komlsji Skarg, Wnioskow i Petycji

w dniu 14 wrzesnia 2020 roku.

Komisja gfosami: 3 gfosami za, przy 1 wstrzymujqcym przyj^fa protokof nr 5/20.

Przewodniczgca Komisji podzi^kowata radnym za prac^ w Komisji Skarg, Wnioskow 1 Petycji

w 2020 roku. Stwierdzita, ze praca w komisji jest bardzo merytoryczna, dyskusje s^

szczegolowe.

Starosta Ktodzkl podzi^kowat komisji za pracQ, stwierdzaj^c, iz dzisiejsze posiedzenie

udowodnito, iz pracujg w niej radni merytorycznie przygotowani, z duzg wiedzq, rozsqdnie i

bezstronnie podchodz^cy do problemow pojawiaj^cych si^ na komisji.

Przewodniczgca Komisji przypomniata, ze na ostatnim posiedzeniu komisji we wrzesniu,

podczas rozpatrywania skargi, podj^ty zostat wniosek zgtoszony przez Pana Marka

Mazurkiewicza o dokonanie przeglgdu procedur zwigzanych z przekazywaniem obowiqzkow

przez osoby petni^ce funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ktodzkiego

w przypadku dokonywania zmian na tych stanowiskach, w szczegolnosci w sytuacji

przebywania na zwolnieniach chorobowych osob zarzgdzajgcych jednostkami. Przypomniala,

ze wniosek dotyczyt skargi, ktorq rozpatrywaia komisja, gdzie zarzutem byt brak skrzynek

ePUAP w jednostkach oswiatowych. W jednostkach skrzynki ePUAP byly, jednak w niektorych

sytuacjach brak dyrektora oraz braku wicedyrektora powodowat, ze nie byto do niej dost^pu.

Stgd wniosek radnego. W odpowiedzi przekazana zostata informacja, ze takie procedury sq

regulowane przez prawo oswiatowe. Wynika z niego system zast^pstw. Bywa tak, ze jednostkl

podlegte posiadajg regulaminy wewn^trzne, ktorymi placowki si^ kierujg. Najcz^sciej wyglqda

to tak, ze jezeli nieobecny jest dyrektor, to zast^puje go wicedyrektor, w przypadku tej

nieobecnosci- wyznaczony nauczyciel.

Radny p. Marek Mazurkiewicz zasugerowat Panu Staroscie, aby skierowac pismo do

dyrektorow jednostek oswiatowych o przeanalizowanie procedur w szkole w sytuacji jego

nieobecnosci, czy tez nieobecnosci wicedyrektora. Aby zniwelowac skargi na dyrektorow.

Trudno takie skargi rozpatrywac pod wzgl^dem zasadnoki, bqdz niezasadnoki.

Starosta Ktodzkl odpowiedziat, ze takie przeglgdy juz byty wykonywane w starostwie

powiatowym. Teraz dodatkowo proslmy o to dyrektorow jednostek. Adresy s^ rowniez

udost^pniane na naszych stronach, chociaz nie ma takiego obowigzku.

Przewodnlczgca Komisji po wyczerpaniu porz^dku obrad, zamkn^ta posiedzenie komisji.

Protokotowata: Przewodniczgca Komisji

Marta PaBJ:Q£j<a ^Anita Piszko > \
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