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PROTOKÓŁ NR 10/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 7 listopada 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
15

 do 17
00

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Skarga z dnia 17.10.2019 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 9/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała analizie skargę z dnia 17.10.2019 r.  

Pana W.G. dot. stanu drogi powiatowej w Duchnowie i działalności Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku, 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 w zadania 

inwestycyjne polegające na modernizacji dróg powiatowych Nr 2751W i 2752W  

w miejscowościach Zuzanów i Zambrzyków, gmina Sobienie-Jeziory. Po zakończeniu robót 

budowlanych 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 

doziarniona kruszywem łamanym. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż wyjaśnienia Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych świadczą o racjonalnym wykorzystywaniu posiadanych zasobów ludzkich  

i sprzętowych, które jak wiadomo nie są nieograniczone. W związku z powyższym skarga  

nie jest zasadna.  

 

 Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku. 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 28.10.2019 r. w sprawie 

rozważenia możliwości wszczęcia procedury zmierzającej do podjęcia uchwały przez  

Radę Powiatu w przedmiocie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodziny, skierowane 

przez Przewodniczącego Rady do Komisji z prośbą o opinię (znak: SRP.0004.44.2019).  

 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uważa przedstawioną w ww. piśmie inicjatywę  
za interesującą, jednakże z uwagi na fakt, iż nie wpisuje się ona w kompetencje 
samorządu powiatowego, Komisja proponuje przekierować przedmiotowy wniosek  
do gmin.  
 

Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.  

 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono.  

    

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski ………………………  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  - 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


