
Uchwała Nr 144/XXV/08
Uchwała w sprawie skargi Pana zamieszkałego w Otwocku na działanie Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych.

UCHWAŁA NR 144/XXV/08 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie skargi Pana zamieszkałego w Otwocku
na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi 
z dnia 15 października 2008 r. Pana zamieszkałego w Otwocku na działanie Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozpatrzyć skargę na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych złożoną przez Pana 
zamieszkałego w Otwocku i uznać skargę za zasadną w części dotyczącej nieterminowej odpowiedzi na

pismo z dnia 5 sierpnia 2008 r.

§ 2.

Przesłać Panu uchwałę wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Krystyna Kaczorek

Uzasadnienie

Pismem S/ORiS/0552/6/2008 z dnia 17 października 2008 r. Starosta Otwocki, przekazał skargę z dnia 15 
października 2008 r. wniesioną przez Pana zam. w Otwocku na działanie Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych dot. naprawy zapadniętego asfaltu położonego w Otwocku przy ul. Reymonta. 
W dniu 4 listopada 2008 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

przedstawił wyjaśnienia dot. skargi.
Ubytki w nawierzchni na ul. Reymonta w Otwocku były naprawiane przez służby drogowe w trakcie 

remontów poziomych nawierzchni jezdni.
Po dokonaniu oględzin przedmiotowego miejsca wskazanego w piśmie z dnia 5 sierpnia 2008 r. Państwa 

służby drogowe stwierdziły, że jest to mały powierzchniowy ubytek w jezdni, który 
nie kwalifikuje się do natychmiastowej naprawy.

W pierwszej kolejności naprawiane są wyrwy i głębokie wyboje w jezdni zagrażające bezpieczeństwu
ruchu.

Jednak wskazany ubytek w nawierzchni przy ul. Reymonta w Otwocku został naprawiony, o czym Państwo 
zostali poinformowani pismem z dnia 20 października 2008 r. KDM/4350/2008.

Ze względu na zły stan techniczny ulica Reymonta na całym odcinku powiatowym kwalifikuje się do 
generalnego remontu lub przebudowy, niemniej jednak w związku z planowanymi przez Miasto Otwock na 

rok 2009 robotami kanalizacyjnymi na tejże ulicy, trzeba ten remont przełożyć na dalsze lata.
Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz zgodnie z opinią Komisji 
Rewizyjnej, skargę należy uznać za zasadną w części dotyczącej nieterminowej odpowiedzi na pismo 

Państwa z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Wiceprzewodnicząca Rady;
Krystyna Kaczorek


