
Uchwała Nr XXIX/227/2021  
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 8 lipca 2021 r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 
 
 
 

Na podstawie art. 223 § 1 w związku z art. 228 i 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Rada Powiatu 
Stalowowolskiego, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uznaje się za bezzasadną skargę na działanie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, złożoną 
przez mieszkańców bloku nr 22 przy ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli.  
 

§ 2. 
 

Uchwała niniejsza stanowi wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym odpowiedź 
na skargę. 
 

§ 3. 
 

Uchwałę przekazuje się wnoszącym skargę. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli wpłynęła, 

przekazana wg właściwości wynikającej z treści ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej K.p.a., skarga grupy 

mieszkańców Stalowej Woli zamieszkała przy ul. Czarnieckiego 22. Osoby te złożyły skargę 

kierując ją do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W swoim piśmie osoby 

te wystąpiły o udzielenie pomocy w sprawie naprawy pęknięć poprzecznych na drodze 

powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad, działając na podstawie art. 231 § 1 K.p.a., pismem znak BKA.ZSW.051.245.2021.AK 

z dnia 18 czerwca 2021 r., przekazał wymienioną wyżej skargę do Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli celem jej rozpatrzenia - zgodnie z właściwością rzeczową.  

Skarżąca grupa mieszkańców bloku nr 22 przy ul. Czarnieckiego, w treści swojego pisma 

poinformowała, że dwa pęknięcia poprzeczne istniejące na drodze powiatowej nr 1024R 

w Stalowej Woli powstały wskutek remontu kapitalnego tej drogi, który miał miejsce w latach 

2011-2012 i nie zostały dotychczas naprawione. Skarżący stwierdzili, że pęknięcia te przez całą 

dobę powodują hałas i stukot opon przejeżdżających z nadmierną prędkością pojazdów. 

Poinformowali również, iż na odcinku ul. Czarnieckiego, na którym znajdują się uszkodzenia, 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, które według nich jest nagminnie łamane przez 

kierowców pojazdów samochodowych.  

Rozpatrując złożoną skargę należy zauważyć, że zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) zarządcą dróg 

powiatowych jest zarząd powiatu. Niemniej jednak zgodnie z uchwałą nr IV/10/99 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu 

Stalowowolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli obowiązki zarządu powiatu 

na terenie powiatu stalowowolskiego wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 229 pkt 4 K.p.a. organem właściwym 

do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu, a także kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych jest rada powiatu. 

Jedynie ten organ, w drodze uchwały, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego realizowanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu, może 

uznać skargę za zasadną lub bezzasadną i uzasadnić swoje stanowisko, które powinno być 

wyrażone w załączniku do tej uchwały. W takiej sytuacji załatwiając sprawę, należy tą uchwałę 

rady powiatu przesłać skarżącym - jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. Powyższe 

znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 237 § 1 oraz § 3 i art 238 § 1 K.p.a.  



W ramach prac prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, działając 

na podstawie § 89a ust. 7 załącznika do uchwały nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1979; zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 4633 

oraz z 2019 r. poz. 68.), Komisja wystąpiła do Starosty Stalowowolskiego o przekazanie wszelkich 

informacji dotyczących ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli oraz ewentualnych planów naprawy 

pęknięć poprzecznych na tej drodze powiatowej.  

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej 

Woli pismem znak ZDP.4400.25.2021 poinformował, że w dniu 22 czerwca 2021 r. wykruszenia 

nawierzchni ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli przy pęknięciach poprzecznych zostały 

uzupełnione i zlikwidowane a następnie 30 czerwca 2021 r. pęknięcia te zostały dodatkowo 

uszczelnione lepiszczem bitumicznym na gorąco. Mając na uwadze powyższe, skarga w zakresie 

braku naprawy uszkodzeń, stała się bezprzedmiotowa. 

Skarżący poinformowali ponadto, że o naprawę jezdni zwrócili się do Dyrekcji Zarządu 

Dróg Powiatowych i nie otrzymali odpowiedzi w tej sprawie. Niemniej jednak Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli wyjaśnił, że takowej odpowiedzi udzielił. Poinformował on, 

iż po otrzymaniu przez niego drogą elektroniczną w dniu 11 czerwca 2021 r. pisma od jednego 

z mieszkańców bloku nr 22 przy ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli, informującego 

o uszkodzeniach nawierzchni drogi, w dniu 22 czerwca 2021 r. powiadomił on drogą 

elektroniczną mieszkańca, o planowanych działaniach w przedmiotowej sprawie.  

W związku z tym Rada Powiatu Stalowowolskiego, opierając się na zgromadzonym 

w sprawie materiale oraz ustaleniach poczynionych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

uznała, że złożona skarga jest bezzasadna.  

  

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


		2021-07-12T07:08:18+0000




