
           

Uchwała Nr XXXIII/239/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 12 października 2017 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu 

Opolskiego 

 

 

 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) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 21 czerwca 2017 r.                         

na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem                      

Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

  

 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego 

zobowiązując go do przesłania Skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego   

 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. 

rozpatrzyła skargę złożoną przez Panią Marię Waleską - Sołtysa Dąbrówki Łubniańskiej i Pana 

Rogera Treli - Członka Rady Sołeckiej i Prezesa Stowarzyszenia „Dąbrówka”. W wyniku 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja 

ustaliła co następuje: 

W dniu 23.06.2017 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego skarga z dnia 

21.06.2017 r. na zaniedbanie, którego dopuścił się Zarząd Powiatu Opolskiego w zakresie obowiązku 

utrzymania drogi powiatowej nr 1722 O łączącej Dąbrówkę Łubniańską z Zagwiździem. W związku                   

z powyższym, w dniu 28 czerwca 2017 r. przeprowadzono wizję w terenie. Oględziny nie 

potwierdziły na przedmiotowym odcinku drogi, występowania dziur, których zdaniem skarżących, 

głębokość sięga kilkudziesięciu centymetrów. Nie potwierdzono również występowania ubytków                   

w nawierzchni w okolicach posesji nr 13a i nr 21 przy ul. Leśnej w Dąbrówce Łubniańskiej. Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu poinformował, że pozostały odcinek drogi w kierunku przysiółka 

Kosowce będzie sukcesywnie etapami remontowany w latach przyszłych. 

W 2016 roku wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku Dąbrówka Łubniańska – 

Kosowce o długości 194 m. Podobny zakres prac zaplanowano do wykonania w 2017 roku, co jest 

całkowicie zgodne z sugestią Skarżących, aby drogę remontować etapami. 

W związku z bardzo dużymi potrzebami w zakresie remontów dróg powiatowych o dużym 

natężeniu ruchu, masą bitumiczną na gorąco,  wykonanie zadania przesunięte zostało do II etapu,         

z terminem realizacji w II połowie br. w ramach nowego zamówienia publicznego.   

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 lipca 2017 r. Po wyborze najkorzystniejszej oferty                    

i podpisaniu umowy w wykonawcą zadania przystąpiono do II etapu remontów z terminem ich 

zakończenia najpóźniej do 10.10.2017 r. Na dzień dzisiejszy remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 

1722 O na długości około 270 m został zakończony. Pozostałe ubytki będą remontowane przez służby 

drogowe Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym, poprzez wykonywanie interwencyjnych remontów 

cząstkowych materiałem kamiennym i masą bitumiczną, celem utrzymania jej przejezdności. 

W tej sytuacji, Komisja Rewizyjna w trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że 

Zarząd Powiatu Opolskiego nie dopuścił się zaniedbania w zakresie obowiązku utrzymania drogi Nr 

1722 O, gdyż kolejny etap remontu ww. drogi był planowany już na początku 2017 roku. Informację 

w tej sprawie można było uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 

 Skargę na Zarząd Powiatu Opolskiego Komisja Rewizyjna uznaje za bezzasadną.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


