
Projekt 

UCHWAŁA NR ……/20.. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………20..r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej 

 

Na podstawie art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana D. S. z dnia 12.10.2015r. na funkcjonowanie Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, uznaje skargę za 

bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana 

D. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 

załącznikiem do uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr …/20.. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia …….20.. r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 19.10.2015 r. zgodnie z właściwością Starosta Wołomiński przekazał skargę 

Pana D. S. z dnia 12.10.2015r. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej do Rady Powiatu. 

Skarżący w skardze zarzuca, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie 

zabezpiecza miejsc do parkowania dla samochodów uczestników szkolenia. Parkowanie 

pojazdów w niewyznaczonych miejscach jest uciążliwe dla mieszkańców. Kursanci 

pozostawiają po sobie nieporządek. Pan S. skarży się  również na używanie sygnałów w nocy 

oraz w czasie, gdy na ulicy nie ma ruchu.  

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 

23.11.2015r.  oraz 03.12.2015r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej wnioskuje  o uznanie skargi za bezzasadną. 

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że kursanci przybywający na szkolenie 

dojeżdżają pojazdami służbowymi oraz prywatnymi i nie ma możliwości określenia ich 

liczby. Udostępnienie wewnętrznego parkingu/ placu manewrowego do użytkowania przez 

kursantów nie zawsze jest  możliwe, gdyż jest on często placem ćwiczeń i nie może być 

zastawiony pojazdami. Po interwencji skarżącego odnośnie niewłaściwego parkowania   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zareagowała i kierowca przestawił 

samochód z trawnika. Ponadto kursanci zostali poinformowani aby w czasie weekendowych 

kursów parkowali pojazdy na terenie wewnętrznym w wyznaczonym miejscu. Podjęte 

działania powinny rozwiązać problem parkowania samochodów i zachowania porządku przez 

uczestników kursów szkoleniowych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jako 

organizator szkoleń  zawsze apeluje o kulturę i poprawność zachowań uczestników. 

Obowiązujące standardy i procedury nakazują użycie sygnałów akustycznych przez wozy 

bojowe wyjeżdżające do akcji w porze nocnej. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu 

drogowym jest pojazd wysyłający zarówno sygnały świetlne i dźwiękowe. Tylko tak 

oznakowany samochód gaśniczy może korzystać z uprawnień ustawowych dla pojazdów 

uprzywilejowanych. Prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków, które 

pozwalałyby na używanie w porze nocnej tylko sygnałów świetlnych.  

Wobec powyższego Rada nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną. 

 

 

Przewodniczący  

     Komisji Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

      Paweł Solis 

 


