
Strzałków, 5 września 2016 r. 
Krzysztof Ostojski 
 

P. Wójt Gminy Lisków 

PETYCJA 
 
W związku z brakiem odpowiedzi na list otwarty z dnia 20 sierpnia 2016 r., adresowany do P. Wójt Gminy 

Lisków, oraz na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej w nim zawarte. 
Skarga do SKO w związku z brakiem odpowiedzi złożona zostanie pismem odrębnym. 

 
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zarówno w interesie publicznym jak i swoim 

własnym, wnoszę petycję do P. Wójt Gminy Lisków. 
 
Przedmiotem petycji są wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 
 
Treść petycji: 
W miejscowości Strzałków, która jest jedną z największych miejscowości w gminie Lisków, dochodzi dość 

często do mniejszych i większych pożarów. 
 
Skutki pożarów, tak jak np. ostatniego w sierpniu br., który wybuchł w gęstej zabudowie zagrodowej, można by 

zminimalizować lub w ogóle ich uniknąć gdyby miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadała 
odpowiedni samochód strażacki z autopompą i wyposażeniem. 

 
W Strzałkowie znajduje się kościół drewniany - zabytek architektury sakralnej z XVIII wieku,  

którym to zabytkiem władze samorządowe gminy Lisków często chwalą się w mediach i publikacjach. 
Ze względu na materiał z jakiego kościół został zbudowany (drewno) wymaga on szczególnej ochrony 

przeciwpożarowej, czujności, gotowości oraz natychmiastowej reakcji na zagrożenie w której odległość  
ma decydujące znaczenie. 

 
Aby uniknąć rozliczeń osób odpowiedzialnych w związku z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej, w wypadku ewentualnych nieszczęść, co do których jednak mamy nadzieję, że nie 
dojdzie: 

 
Żądam wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie w nowy, średni lub lekki samochód 

strażacki z autopompą, zintegrowanym zbiornikiem wodnym oraz odpowiednim wyposażeniem do działań 
ratowniczo gaśniczych. 

 
Nadzieja nie zwalnia z obowiązku wyposażenia i przygotowania na ewentualne nieprzewidywalne zagrożenia. 

 
 Krzysztof Ostojski 
 (podpis elektroniczny) 

Wymogi art. 4 ust. 2 pkt ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: 
1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: Krzysztof Ostojski 
2)  miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji: Strzałków, Grabowa 12, 

62-850 Lisków 
3)  oznaczenie adresata petycji: Wójt Gminy Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków 
4)  wskazanie przedmiotu petycji: 

  
Żądanie wyposa żenia Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Strzałkowie w nowy, średni lub lekki samochód stra żacki z 
autopomp ą, zintegrowanym zbiornikiem wodnym oraz odpowiednim  wyposa żeniem do działa ń ratowniczo ga śniczych. 

 
5) adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję: korespondencjaelektroniczna@oficjalnastrona.pl 

 
Przypominam, na podstawie art. 8. wspomnianej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., że petycja (odwzorowanie cyfrowe - skan), 

data jej złożenia jak i informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz odpowiedź (w ustawowym terminie) powinny zostać 
niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Liskowie. 
 Krzysztof Ostojski 
 (podpis elektroniczny) 


