
         

Uchwała Nr XV/103/19 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

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

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 25 września 2019 r.                         

złożonej na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu                            

oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

  

 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego 

zobowiązując go do przesłania Skarżącemu 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 z dnia 25 września 2019 r. złożonej na Starostę 

Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu                      

12 listopada 2019 r. rozpatrzyła skargę złożoną przez Pana xxxxxxxxxx na Starostę Opolskiego                  

i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Wyżej wymieniona skarga wpłynęła do tut. Urzędu 

w dniu 30.09.2019 r. W jednym egzemplarzu została skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu 

a w drugim do Starosty Opolskiego.  

Skarga dotyczy niewłaściwych, zdaniem Skarżącego, działań Starosty Opolskiego i Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w zakresie budowy chodnika przy ulicy Opolskiej                              

w Chrząstowicach na obszarze zabudowanym drogi powiatowej DP 1711 O.  

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po przeanalizowaniu całości 

dokumentacji Komisja ustaliła, co następuje: 

Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 1480/14 z dnia 11.09.2014 r., po uzgodnieniu ze 

wszystkimi gminami wchodzącymi w skład Powiatu Opolskiego, zatwierdził „Plan wieloletni rozwoju 

sieci dróg powiatowych w Powiecie Opolskim w latach 2015-2021”. Budowa chodnika wraz                         

z odwodnieniem przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach (DP Nr 1711 O DK 46 - Chrząstowice - DK 

46) została ujęta w planie i będzie realizowana zgodnie z harmonogramem prac. Na rok 2020 

zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej a w 2021 roku nastąpi wykonanie ww. zadania.  

Ustalając terminy realizacji zadań ujętych w Planie wzięto pod uwagę kolejność zgłoszeń inwestycji 

przez Gminy, w tym Gminy Chrząstowice oraz natężenie ruchu drogowego. Droga powiatowa Nr 

1711 O w miejscowości Chrząstowice jest drogą o znaczeniu lokalnym i jest utrzymywana przez 

zarządcę drogi w ramach bieżącego utrzymania. W 2018 roku wybudowano w jej ciągu część odcinka 

od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Szkolną. W tym samym roku wykonano, celem poprawy 

bezpieczeństwa w Chrząstowicach, (koło przystanku autobusowego na wysokości posesji nr 37), 

oznakowanie poziome przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi ostrzegającymi światłem 

pulsacyjnym o przejściu, a w latach poprzednich wykonano chodnik przy ul. Dworcowej do przejazdu 

kolejowego. W roku 2018 w Gminie Chrząstowice przebudowano również w Dębskiej Kuźni ulicę 

Wiejską, na której występuje bardzo duży ruch, ponieważ jest to droga łącząca dwie drogi krajowe nr 

46 i 94.  

Skarżący poddaje również w wątpliwość zasadność ścieżek pieszo-rowerowych w Powiecie 

Opolskim, jako priorytetowych dla władz Powiatu Opolskiego. Wyjaśnia się, że ww. inwestycje są 

realizowane przy udziale środków zewnętrznych, w ramach osi priorytetowej III Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przez Gminy powiatu 

opolskiego, w ramach zadań powierzonych i w ramach zawartych porozumień w celu podniesienia 

bezpieczeństwa na drogach oraz obniżenia poziomu emisji CO2. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie postępowania 

wyjaśniającego stwierdziła, że Starosta Opolski jak i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

nie dopuścili się zaniedbań w zakresie budowy chodnika przy ulicy Opolskiej w Chrząstowicach na 

obszarze zabudowanym drogi powiatowej DP 1711 O, a zarzuty Skarżącego okazały się bezzasadne. 



Dlatego też skargę na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji uznaje za bezzasadną.  

 

 

 

 

 


