
Uchwała Nr XV/124/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 lutego 2020 r 

w sprawie uznania skargi dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi – 

budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku 

 Józefków – Objazda” – za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 16 a 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. 1571 i 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. Wniesiona w dniu 08 stycznia 2020 r. skarga na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

– budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda” zostaje 

uznana 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 XV/124/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

 

           W dniu 08 stycznia 2020 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga mieszkańca wsi 

Kowalowice w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej 

przy DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda”. 

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 14 stycznia 2020 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, która 

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła działania zmierzające do jej rozpatrzenia 

i ustaliła co następuje.  

 W oparciu o umowę z dnia 18 marca 2019 r. Zarząd Powiatu zlecił wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowych na remont lub przebudowę 5-ciu odcinków dróg: 

DP 1125 O, DP 1102 O, DP 1111 O, DP 1140 i DP 1348 O. Dnia 11 kwietnia 2019 roku 

wykonawca przedłożył zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa wyżej na  

5 odcinków dróg powiatowych opracowaną zgodnie z obowiązującymi.  

Powiat Namysłowski w dniu 20 marca 2019 r. zgłosił do Wydziału Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie zamiar przystąpienia do wykonania 

robót budowlanych polegających na przebudowie drogi – budowa ścieżki rowerowej przy  

DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda. Zakres robót obejmował zmianę dotychczasowego 

parametru technicznego – szerokość jezdni z istniejącej 5 m na jezdnię o szerokości 5,5 m  

(2 x 2,75 m) oraz wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2 metry przylegającej do jezdni. 

Dnia 10 kwietnia 2019 r. Starosta Namysłowski wydał zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do powyższego zgłoszenia i zezwolił inwestorowi na rozpoczęcie 



robót budowalnych.  Na realizację w/w zadania Powiat Namysłowski otrzymał dofinasowanie 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku przeprowadzonej procedury 

przetargowej, wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do realizacji prac drogowych na odcinku 

Józefków – Objazda. 

Szerokość istniejącej jezdni została poszerzona o 0,5 m oraz wykonano ścieżkę 

rowerową o szerokości 2 m oddzieloną od jezdni buforem bezpieczeństwa o szerokości 0,25 m, 

na ścieżce wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci linii P-7a i P-7b. 

Ponadto na przebudowanym odcinku drogi zostało wykonane oznakowanie pionowe  

i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, po wcześniejszym uzyskaniu 

opinii Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.  

W dniu 5 grudnia 2019 r. nastąpił techniczny odbiór robót: „Przebudowa drogi – 

budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda”. Komisja po 

dokonaniu oględzin wykonanych prac stwierdziła, że zostały one wykonane zgodnie  

z umową i bez uwag.   

Dokumentacja projektowa nie przewidywała budowy ścieżki rowerowej kosztem 

istniejącej jezdni drogi, wręcz przeciwnie, zaplanowano jej poszerzenie o 0,5 m czyli do 

szerokości 5,5 m. Natomiast ścieżka rowerowa o szerokości 2 m przylega do jezdni i jest 

oddzielona buforem bezpieczeństwa. Zarzut skarżącego o tym, że ścieżka została wykonana 

kosztem jezdni, jest nieprawdziwy.   

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.” 


