
projekt Nr 12 
 
 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie skargi Pani M. M. 

na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                                       
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Skargę Pani M. M. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku uznaje 
się za bezzasadną.  

 
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Pani M. M. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat Marcin Bandura 

 



 
Uzasadnienie 

 
W dniu 11 października 2016 r. do Rady Powiatu w Otwocku według właściwości 

wpłynęło pismo z dnia 7 października 2016 r. Starosty Otwockiego przekazujące skargę                       
z dnia 6 października 2016 r. Pani M. M. na Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku dotyczącą 
braku reakcji na zgłoszenie Skarżącej w sprawie wyrównania drogi powiatowej.    

Zgodnie z opinią prawną z dnia 7 października 2016 r. ww. skargę na działanie 
jednostki organizacyjnej Powiatu należało uznać jako skargę na Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku.   

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. 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).  

Pismem z dnia 11 października 2016 r. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał 
skargę Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna analizowała zarzuty postawione w ww. skardze podczas 
posiedzenia w dniu 12 października 2016 r., w trakcie którego zostało przedstawione pismo                
z dnia 11 października 2016 r. Zarządu Dróg Powiatowych, iż droga została wyrównana                       
i  poprawiona w dniu 10 października 2016 r.  
 Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na załatwienie sprawy w terminie nie 
przekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia.  

Po rozważaniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze, Komisja Rewizyjna 
rekomenduje Radzie Powiatu, aby skargę Pani M. M. na Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku uznać za bezzasadną. 
 

Pouczenie: 
Zgodnie z treścią 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.” 
 
 
Opracował: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     
Mariusz Szostak 
 
 
 
Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak    


