
Uchwała Nr VIII/62/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z powodu niewłaściwego 

załatwienia wniosku z dnia 03 sierpnia 2018 r.  

w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój 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 14.06.1960 r. Kodeks 

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

Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1. Uznaje się skargę wniesioną w dniu 9 października 2018 r. na Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego z powodu niewłaściwego załatwienia wniosku z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój 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 VIII/62/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

Uzasadnienie 

W dniu 9 października 2018 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga mieszkanki 

Wrocławia na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z powodu niewłaściwego załatwienia wniosku 

z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój. 

Dnia 11 października 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu kadencji 2014-2018 przekazał 

skargę do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w dniu 17 października 2018 r. zapoznała 

się ze skargą i w związku ze zbliżającym się końcem kadencji 2014-2018 oraz ostatnią sesją 

Rady Powiatu, która odbyła się 17 października 2018 r. Komisja podjęła decyzje o przekazaniu 

skargi do Rady Powiatu Namysłowskiego oraz do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 

2018-2023 celem rozpatrzenia.  

Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji została powołana dopiero 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 ww. skardze były analizowane przez członków Komisji podczas 

posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2019 r. i z dokumentacji wynika, że pismo Skarżącej wpłynęło 

do Urzędu w dniu 03 sierpnia 2018 r. i było przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 

29 sierpnia 2019 r. O decyzji Zarządu Powiatu Skarżąca została poinformowana pismem z dnia 

30 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) który mówi, że wniosek 

powinien zostać rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania (list do 

Skarżącej został wysłany i zarejestrowany w książce podawczej z roku 2018 pod numerem 

6257 z datą 30 sierpnia 2018 r.). 

Droga powiatowa relacji Siedlice – Pokój została naprawiona 44 m2 masy na zimno  

w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. Ze względu na stan dróg powiatowych  

i ograniczone środki finansowe nie było możliwe wykonanie remontu na całym odcinku drogi 

między miejscowościami Pokój – Siedlice. Do remontu zostały wybrane najgorsze odcinki 

dróg, które zostały wykonane. 

W dniu 22 stycznia 2019 r. obyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z powiatu 

namysłowskiego w sprawie współpracy samorządów w obszarze infrastruktury drogowej.  



W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Gminy Pokój, który wskazał następujące 

odcinki dróg powiatowych wymagających naprawy w pierwszej kolejności:  

1. DP1354 O Dzików – Siedlice, 

2. DP1348 O na odc. Domaradzka Kuźnia – Lubnów, 

3. DP 1348 O na odc. Kozuby – Jagienna. 

Na spotkaniu ustalono, że z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych Powiat będzie wybierał odcinki  

o największym prawdopodobieństwie uzyskania dofinansowania.  

Po przeanalizowaniu przez Komisję skargi, zapoznaniu się z pismem Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego, w którym to ustosunkował się do zarzutów podniesionych w skardze  

i wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Komisja 

stwierdziła, że szereg działań podejmowanych przez Starostę i Zarząd Powiatu w zakresie 

remontu dróg, zmierzają do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.    

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.” 

 


