
Projekt

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.................
w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 
oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257), po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną,

§ 1. Rada Powiatu Słubickiego uznaje skargę, złożoną pismem 
z 5 września br. przez mieszkańców ul. Jasnej w Golicach 
na bezczynność Zarządu Powiatu Słubickiego w zakresie realizacji jego 
obowiązków dot. remontu i utrzymania dróg, za bezzasadną - z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu 
do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwala się, co następuje:



Załącznik
do uchwały Nr..../.../...
Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia...............

Uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia skargi

Pismem z 5 września 2017 r., skierowanym do Rady Powiatu 
Słubickiego, mieszkańcy ul. Jasnej w Golicach, złożyli skargę 
na bezczynność Zarządu Powiatu Słubickiego w zakresie realizacji jego 
obowiązków dot. remontu i utrzymania dróg. W skardze podnieśli, 
że od wielu lat bezskutecznie zabiegają o remont bądź modernizację 
ww. ulicy, wskazali też na jej zły stan techniczny i problem 
z przejezdnością przy nawet niewielkich opadach deszczu.

Zgodnie z § 33a Statutu Powiatu Słubickiego skarga była 
przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która po przeanalizowaniu 
treści skargi i przepisów prawnych stwierdziła, co następuje.

Ulica Jasna w Golicach leży w ciągu drogi powiatowej nr 1306F. 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 
z późn. zm.) zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub 
jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą 
sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg, a zarządcą dla dróg powiatowych jest zarząd 
powiatu. Art. 21 ww. ustawy stanowi, że zarządca drogi może 
wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej 
będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik 
województwa, radę powiatu lub radę gminy. W powiecie słubickim taką 
funkcję sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach - jednostka 
organizacyjna powiatu utworzona na podstawie uchwały Nr VIII/28/99 
Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 1999 r.

Po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Starostwa Komisja 
Rewizyjna ustaliła, że skarga podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu 
Słubickiego -  zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zapoznała się 
z wyjaśnieniami dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach, 
przekazanych pismem z 28 września 2017 r. Z wyjaśnień wynika, 
że główną przyczyną złego stanu technicznego ul. Jasnej w Golicach 
jest fakt, iż ulica ta posiada nawierzchnię nieulepszoną, wykonaną 
z kruszyw naturalnych, która wymaga szczególnego utrzymania i jest



podatna na działanie czynników atmosferycznych. Z przedmiotowego 
pisma wynika ponadto, że Zarząd Dróg Powiatowych w trakcie roku 
na bieżąco wykonuje roboty utrzymaniowe uzupełniając ubytki 
w nawierzchni, a oprócz tego raz w roku przeprowadza gruntowny 
remont jezdni przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przy czym ostatnie 
prace w tym zakresie miały miejsce w grudniu 2016 r., a ich koszt 
wyniósł 7,5 tys. zł. Na potwierdzenie tego faktu do pisma dołączono 
dokumentację fotograficzną sporządzoną w dniach 12 i 15 grudnia 
2016 r., tj. przed i po wykonaniu tych prac. Jednocześnie w ww. piśmie 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapewnił, że w dalszym ciągu 
planuje się wykonywanie w dotychczasowym zakresie prac 
utrzymaniowych i remontowych, których roczny koszt szacuje się 
na ok. 25 tys. zł. Ponadto poinformował, że zadanie inwestycyjne 
polegające na modernizacji ul. Jasnej w Golicach zostało ujęte 
w projekcie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 
na 2018 rok w kwocie 455 tys. zł.

Po analizie powyższych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdziła, 
że nie potwierdzają się zarzuty skarżących dot. bezczynności Zarządu 
Powiatu Słubickiego w zakresie obowiązków zarządcy drogi, ponieważ 
na ul. Jasnej w Golicach prowadzone są na bieżąco prace utrzymaniowe
i remontowe, a w najbliższym okresie zaplanowano także prace 
modernizacyjne zmierzające do poprawy stanu technicznego tej drogi.

Wobec powyższego Komisja zarekomendowała Radzie Powiatu 
uznanie skargi za bezzasadną.



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Powiatu Słuhickiego 

w sprawie rozpatrzenia skargi

W dniu 7 września 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Słubicach 
wpłynęła - skierowana do Rady Powiatu Słubickiego - skarga 
mieszkańców ul. Jasnej w Golicach na bezczynność Zarządu Powiatu 
Słubickiego w zakresie realizacji jego obowiązków dot. remontu
i utrzymania dróg.

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań 
lub działalności zarządu powiatu jest rada powiatu.

Stosownie do § 33a Statutu Powiatu Słubickiego (tekst jednolity - 
Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2469 z późn. zm.) skargi i wnioski 
w sprawach należących do właściwości Rady Powiatu Słubickiego 
rozpatruje Komisja Rewizyjna, która przedkłada radzie projekty uchwał 
w sprawie ich rozpatrzenia.

Komisja Rewizyjna, po analizie treści skargi i zapoznaniu się 
z dokumentami w przedmiotowej sprawie, przedłożyła Radzie Powiatu 
niniejszy projekt uchwały, w którym proponuje się uznać skargę 
za bezzasadną.
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