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UCHWAŁA NR 114/XIV/19 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. 
na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku

229
Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn 
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) ucłrwala się, co następuje:

§ 1. Skargę z dnia 17 października 2019 r. Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Panu W. G.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Otwocku.

§ 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.

Przewomi

orządzie 
pkt 4 

. Dz. U.
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Uzasadnienie

W dniu 18 października 2019 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęła skarga z dnia 
17 października 2019 r. Pana W. G. dot. stanu drogi powiatowej w Duchnowie i działalności 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwfocku, przekazana zgodnie z właściwością przez 
Departament Kontroli Ministerstwa Infrastruktury.

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 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).

18 października 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku skierował ww. 
skargę do Komisji Skarg, Wniosków^ i Petycji Rady Powiatu w Otwocku.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków' i Petycji 22 października 2019 r. wystąpił 
do Starosty Otwockiego o przekazanie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku pisemnych wyjaśnień w sprawie zarzutów przedstawionych w ww. skardze. 
Poprosił również o opinię prawną w zakresie przedmiotowej skargi.

5 listopada 2019 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku wpłynęło pismo 
z dnia 4 listopada 2019 r. Starosty Otwockiego przekazujące ww. skargę z dnia 
17 października 2019 r. Pana W. G., przesłaną przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. Dekretacją Przewodniczącego Rady ww. skarga została skierowana do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpoznania i przygotowania projektu uchwały 
w przedmiotowej sprawie.

Podczas posiedzenia w dniu 7 listopada 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
poddała analizie przedmiotowy skargę, opinię prawną, jak również wyjaśnienia uzyskane od 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku.
W świetle przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji wniosła do Rady Powiatu o uznanie skargi za bezzasadną, ustalając, co następuje. 
Powiat, a co za tym Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada nieograniczonych możliwości 
finansowych i sprzętowych. Z wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku, wynika, że brak remontu drogi w Duchnowie, nastąpił z przyczyn obiektywnych. 
Jak wynika z wyjaśnień -  Zarząd Dróg Powiatowych był zaangażowany wr zadania 
inwestycyjne polegające na modernizacji dróg powiatowych Nr 275IW i 2752W 
w miejscowościach Zuzanów i Zambrzyków, gmina Sobienie-Jeziory. Po zakończeniu robót 
budowianych związanych z wykonywaniem podbudów, równiarka została skierowana na 
wyrównywanie wszystkich dróg gruntowych, a z racji faktu, iż znajdowała się na południu 
powiatu otwockiego, prace rozpoczęto od gminy Sobienie-Jeziory i sukcesywnie 
wyrównywano drogi zmierzając w kierunku północnym powiatu.
Używany przy pracach drogowych sprzęt nie zjeżdżał na bazę Zarządu Dróg Powiatowych 
w Karczewie, z uwagi na fakt, że sam dojazd z Karczewa na miejsce prowadzenia robót 
i z powrotem zajmowałby około 2,5 godzin. Aby przyspieszyć pracę operatora równiarki 
sprzęt, w porozumieniu z lokalnymi przedstawicielami władzy, pozostawiany był w okolicy 
miejsca prowadzenia prac.
Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych kolejność 
wykonywanych robót, należy zwrócić uwagę, iż w dniu 25 października 2019 r. droga 
Nr 2701W -  ul. Góry Warszawskie w miejscowości Duchnów oprócz równania została 
doziamiona kruszywem łamanym.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż wyjaśnienia Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych świadczą o racjonalnym wykorzystywaniu posiadanych zasobów ludzkich




