
Uchwała Nr XIII/113/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy 

z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096;  

zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133 i poz. 2196) Rada 

Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1. Uznaje się skargę na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2019 r.  

za bezzasadną – z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 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 XIII/113/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 27 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga mieszkańca  

Namysłowa na Zarząd Powiatu Namysłowskiego.  

Zapisy art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazują 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).  

W dniu 27 listopada 2019 r. do Urzędu wpłynęła skarga mieszkańca Namysłowa.  Dnia 

03 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie § 36a ust. 2 pkt. 1 lit. b 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 dnia 17 grudnia 2019 r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się ze skargą, 

przeanalizowała zarzuty postawione w skardze oraz podjęła działania zmierzające do jej 

rozpatrzenia. 

W dniu 30 września 2019 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo mieszkańca 

Namysłowa o udzielenie informacji o numerach telefonów, pod którymi będą przyjmowane 

zgłoszenia dotyczące ewentualnych interwencji sprzętu do zimowego utrzymania oraz czy  

w okresie dni wolnych od pracy i godzinach popołudniowych będą prowadzone dyżury 

zimowego utrzymania dróg. 

W dniu 25 października 2019 r. wysłana została odpowiedź, informująca, że po 

zatwierdzeniu przez Radę Powiatu materiału dotyczącego zasad zimowego utrzymania dróg,  

w tym wykazu numerów kontaktowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

W dniu 12 listopada 2019 r. ponownie wpłynęło pismo mieszkańca Namysłowa  

o niezwłoczne podanie drogą elektroniczną odpowiedzi dotyczącej udzielenia informacji  

o numerach telefonów, pod którymi będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące ewentualnych 



interwencji sprzętu do zimowego utrzymania oraz czy w okresie dni wolnych od pracy  

i godzinach popołudniowych będą prowadzone dyżury zimowego utrzymania dróg. 

W dniu 25 listopada 2019 r. mieszkaniec Namysłowa otrzymał odpowiedź, że pełna 

informacja dotycząca zasad zimowego utrzymania dróg oraz wykaz numerów kontaktowych 

został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie  

W dniu 27 listopada 2019 r. wpłynęła do tutejszego urzędu skarga dotycząca otrzymania 

niekompletnej i niewystarczającej odpowiedzi na w/w pisma.  

W oparciu o posiadaną dokumentację, Rada Powiatu Namysłowskiego uważa, że skarga 

jest bezzasadna, ponieważ w dniu 04 listopada 2019 r, na stronie internetowej 

(bip.namyslow.pl/download//14877/zimowe-utrzymanie-drog-2019-2020.pdf), zamieszczona 

została pełna informacja dot. zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2019/2020, która zawiera następujące punkty: 

− w pkt. 1 zostały określone ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg, 

− w pkt. 2 przedstawiono standardy prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych jakie 

obowiązują w sezonie zimowym 2019/2020 na drogach powiatowych, 

− w pkt. 3 znajduje się wykaz dróg ujętych w planie zimowego utrzymania dróg wraz  

z podziałem na standardy utrzymania, 

− w pkt. 4 przedstawiono wymagany sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, 

− w pkt. 5 podano materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych, 

− w pkt. 6 i 7 przedstawiono zasady na jakich będą prowadzone dyżury zimowego utrzymania 

dróg, wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg tj. do pracowników 

pełniących dyżury w czasie sezonu zimowego na drogach powiatowych powiatu 

namysłowskiego wraz z numerami telefonów oraz do innych zarządców dróg 

przebiegających przez teren powiatu opolskiego. 

W dniu 18 grudnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skierowała do Zarządu 

Powiatu wniosek by wprowadzić jeden numer kontaktowy do zimowego utrzymania dróg, 

który byłby wykorzystywany przez wszystkich dyżurujących i przekazywany z osoby na osobę. 

Ułatwi to kontakt bezpośrednio z dyżurnym, który prowadzi dyżur zimowego utrzymania dróg. 

Ponadto Komisja wnioskowała, aby numer do zimowego utrzymania dróg zamieścić w nowej 

zakładce – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – na głównej stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego.    

 

 



Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


