UCHWAŁA NR 92/XII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie skargi Sołtysa sołectwa Ponurzyca gm. Celestynów
na działanie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.
229 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Sołtysa sołectwa Ponurzyca gm. Celestynów na działanie
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych uznaje się skargę za bezzasadną .
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Sołtysowi sołectwa Ponurzyca gm.
Celestynów.
§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Sołtys sołectwa Ponurzyca gm. Celestynów 27 grudnia 2010 r. złoŜył skargę z dnia
22 grudnia 2010 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu na działanie Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych dotyczące odśnieŜania drogi powiatowej Nr 2744W Człekówka-PonurzycaOsieck.
Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Powiatu Otwockiego, Przewodniczący Rady
Powiatu przekazał skargę Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 12 stycznia 2011 r. członkowie w/w Komisji przyjęli
wniosek, iŜ powyŜszą skargę przekaŜą Zarządowi Powiatu, z prośbą o pilne przedstawienie
informacji o podjętych działaniach przez Zarząd w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z wyciągiem Nr 26 z protokołu Nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 18 stycznia 2011 r. dotyczącym powyŜszego wniosku Komisji, Wicestarosta
zobowiązał się wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych przygotować informację
w powyŜszej sprawie, celem przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, Przewodniczący Rady
Powiatu pismem z dnia 1 lutego 2011 r. poinformował Sołtysa sołectwa Ponurzyca
o przebiegu załatwiania skargi.
Dnia 2 lutego 2011 r. Wicestarosta przesłał pismo S/ORiS/0718/19/11 Sołtysowi
sołectwa Ponurzyca informując, Ŝe przedmiotowa droga to droga gruntowa. Zarząd Dróg
Powiatowych posiada kategoryzację dróg, w związku z powyŜszym ustalona jest kolejność
odśnieŜania. Droga 2744W nie jest odśnieŜana jako jedna z pierwszych.
Z oświadczenia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ZDP wynika, Ŝe w okresie od
5 grudnia 2010 r., droga ta była wielokrotnie odśnieŜana. Niemniej jednak, Zarząd Powiatu
zwrócił Dyrektorom uwagę w sprawie uciąŜliwości mieszkańców z dojściem do stacji
kolejowej w Kołbieli, a tym samym z dojazdem do pracy, czy teŜ szkół.
Dnia 9 marca 2011 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jeszcze
raz rozpatrywała przedmiotową skargę. Przewodniczący Komisji poprosił o dostarczenie
przez ZDP dokumentów potwierdzających odśnieŜanie w/w drogi.
Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Powiatu ponownie rozpatrywała skargę. W posiedzeniu uczestniczył SkarŜący.
Po wysłuchaniu stanowisk Sołtysa oraz Dyrekcji ZDP Komisja przyjęła wniosek dotyczący
przeanalizowania moŜliwości udzielenia Sołtysowi sołectwa Ponurzyca zlecenia na
odśnieŜanie przedmiotowej drogi oraz przekazała dokumentację dotyczącą skargi Komisji
Rewizyjnej w celu zajęcia stanowiska.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2011 r.
Przedstawiono projekt uchwały w powyŜszej sprawie na sesji Rady Powiatu w dniu
28 czerwca 2011 r., lecz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o zdjęcie
z porządku obrad pkt 3r tj. projektu uchwały w sprawie skargi Sołtysa sołectwa Ponurzyca
gm. Celestynów na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z uwagi na błąd
w uzasadnieniu.
Na posiedzeniu w dniu 12 września 2011 r. Komisja Rewizyjna ponownie
rozpatrywała przedmiotową skargę. Zastępca Dyrektora ZDP poinformował członków
Komisji, iŜ w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej Starostwo przejęło drogi
wojewódzkie i objęło je równieŜ obowiązkiem odśnieŜania. Ustalono wówczas standardy
kolejności odśnieŜania. W tych standardach nie mieściły się drogi gruntowe np. droga do
Ponurzycy.
Zastępca Dyrektora ZDP wyjaśnił, Ŝe Ponurzyca ma trzy połączenia, z których jedno
utwardzone z Podbieli, jest to droga gminna, utrzymywana przez Gminę Celestynów.

Natomiast droga powiatowa, na którą skarŜy się Sołtys jest drogą gruntową i według
klasyfikacji nie jest objęta zimowym utrzymaniem. JednakŜe ZDP w miarę swoich
moŜliwości, w sytuacjach nie spiętrzonych prac, odśnieŜał tą drogę.
Biorąc pod uwagę szczupłość środków na utrzymanie dróg, ZDP nie jest w stanie
utrzymywać tej drogi w standardzie wymaganym przez Sołtysa.
W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna uznała, Ŝe skarga Sołtysa jest
bezzasadna.
Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie, zgodnie
z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 2011 r., skargę na działanie Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych naleŜy uznać za bezzasadną.
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