
Uchwała Nr VIII/64/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 maja 2019 r.  

w sprawie uznania skargi na utrzymanie ścieżki rowerowej  

przy ul. Oławskiej w Namysłowie – za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 995 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Powiatu 

Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1. Wniesiona w dniu 26 lutego 2019 r. skarga na utrzymanie ścieżki rowerowej  

przy ul. Oławskiej w Namysłowie uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr VIII/64/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

Uzasadnienie 

 

           W dniu 26 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga mieszkańca 

Namysłowa w sprawie utrzymania ścieżki rowerowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie. 

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazuje ogólną właściwość w zakresie rozpatrywania skarg 

przez organy administracji publicznej. Według ww. przepisu organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także 

kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych,  

z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada 

powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa).  

Dnia 01 marca 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie § 36a ust. 2 pkt. 1 

Statutu Powiatu Namysłowskiego przyjętego uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego  

z 2011 r., Nr 133 z późn. zm.) przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji została powołana na VI sesji Rady Powiatu 

Namysłowskiego w dniu 27 marca 2019 r. Nowo powołana Komisja dnia 11 kwietnia 2019 r. 

odbyła swoje pierwsze posiedzenie, na którym zapoznała się ze skargą i podjęła działania 

zmierzające do jej rozpatrzenia. Zarzuty postawione w skardze były analizowane przez 

członków Komisji podczas posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2019 r. i 8 maja 2019 r. 

Od roku 2017 na terenie Powiatu realizowana jest inwestycja w ramach projektu  

pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego”. Powiat Namysłowski realizuje jedno z zadań pod nazwą „Realizacja strategii 

niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – Budowa infrastruktury dla ruchu 

rowerowego i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego – Powiat 

Namysłowski – limit większości”. Zadanie to dofinansowane jest z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Z uwagi na duży zakres rzeczowy zadnia (budowa 8 ścieżek rowerowych), odbiór prac 

następował etapami, częściowy odbiór ścieżek rowerowych, w tym ścieżki na ul. Oławskiej 

nastąpił dopiero w miesiącu październiku 2018 r. W związki z tym, że umowa na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych została zawarta w dniu 17 listopada 2016 r. nie było możliwości 



zawarcia w umowie zapisów dotyczących zimowego utrzymania ścieżek rowerowych. 

Powyższe wynika z tego, że umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, co skutkuje barkiem możliwości rozszerzenia zakresu 

rzeczowego zleconych prac. 

Bieżące sprzątanie jezdni i chodników wraz z odcinkami ścieżek rowerowych jest 

realizowane przez firmę „EKOWOD” Sp. z o.o. z Namysłowa. W ramach umowy „EKOWOD” 

Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na pozimowym sprzątaniu jezdni, chodników i ścieżek 

rowerowych leżących przy drogach powiatowych. W pozostałym okresie trwania umowy tj. do 

28 listopada 2019 r. sprzątanie będzie wykonywane cztery razy w miesiącu. 

W roku bieżącym zostanie ogłoszony nowy przetarg na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na kolejne sezony, w którym będzie ujęte zimowe utrzymanie ścieżek 

rowerowych, co zapewni całoroczne bezpieczeństwo dla użytkowników powiatowej 

infrastruktury drogowej. 

 

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał, argumenty faktyczne i prawne, Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 Kpa „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego.” 

 

 


