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PROTOKÓŁ NR 4/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
25

 do 17
10

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak.  

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.  

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

3. Petycja z dnia 01.03.2019 r.   

4. Skarga z dnia 21.03.2019 r.   

5. Skarga z dnia 02.04.2019 r.  

6. Sprawy różne.  

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 
Protokół Nr 3/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
Komisja rozpatrzyła petycję z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie współfinansowania  

i współrealizacji przez Powiat Otwocki budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (tunel) z linią 

kolejową nr 7 w ciągu drogi powiatowej - ul. Jankowskiego w Celestynowie. 

 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 4 
Komisja rozpatrzyła skargę z dnia 21 marca 2019 r. na działania Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Otwocku, przekazaną zgodnie z właściwością przez Starostę. 

 

Komisja po rozważaniu pisemnej odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Otwocku na zarzuty przedstawione w skardze, ustaliła, co następuje.  

Zarzuty Skarżącego, poza ich pisemnym odzwierciedleniem w treści skargi,  nie znalazły 

swojego potwierdzenia w innych materiałach, informacjach, które wpłynęłyby do Rady lub 

zostałyby Radzie wskazane, wraz z miejscem ich zaewidencjonowania. Argumenty 

Skarżącego zostały zneutralizowane, wyjaśnione w piśmie dyrektora ZDP. Owszem 

stwierdzono potrzebę wykonania prac na wskazanych drogach powiatowych, jednakże nie 

została potwierdzona nadmierna opieszałość w ich wykonaniu. Obecnie, 15.04.2019 r. 

pozostały do wykonania prace na ul. Reymonta, gdyż na ul. Orlej już je wykonano.  

Komisja nie dostrzega więc zasadności skargi w tej kwestii. 
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Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 
Ad. 5   

Komisja zapoznała się z treścią skargi (e-mail z dnia 02.04.2019 r.) Pana B. T. na 

decyzje Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku oraz opinią prawną z dnia 2 kwietni br., 

zgodnie z którą skargi na przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików województw 

rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa 

 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania 
skargi. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 6 
Ustalono, że kolejne posiedzenie zwoła Przewodniczący wg potrzeb wynikających  

z wpływu spraw do Komisji. 

 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk -  

Jacek Czarnowski ………………………  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


