
Uchwała Nr XXVIII/203/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie załatwienia skargi na 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 2020 r. poz. 920) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 

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

2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 4 stycznia 2021 r. złożonej na 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 15 

lutego 2021 r. rozpatrzyła skargę z dnia 4 stycznia 2021 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w 

Opolu 7 stycznia 2021 r.) Skarżącego na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

w związku z dopuszczeniem się zaniedbań w zakresie budowy chodnika przy ul. Opolskiej w 

Chrząstowicach na obszarze zabudowanym drogi powiatowej DP 1711 O.  

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu od 2019 roku rozpoczął procedurę związaną z 

przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika przy 

drodze powiatowej DP 1711 O w miejscowości Chrząstowice podejmując następujące działania: 

 

1. Złożono dokumentację do Zarządu Powiatu Opolskiego niezbędną do wydania przez 

Wojewodę Opolskiego decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Opolski nieruchomości 

Skarbu Państwa, zajętej pod drogę powiatową DP 1711 O w miejscowości Chrząstowice, 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego złożył do Wojewody Opolskiego wniosek  przedkładając 

dokumentacje uwłaszczeniową wraz z kartami inwentaryzacyjnymi, 

3.  Uchwałą Nr XVI/110/19 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Opolskiego na rok 2020 wprowadzono kwotę 162.500,00 zł na opracowanie projektu 

budowlano-wykonawczego chodnika w miejscowości Chrząstowice, 

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu dnia 28.05.2020 r. otrzymał ostateczną decyzję 

Wojewody Opolskiego w sprawie nabycia przez Powiat Opolski nieruchomości Skarbu 

Państwa, zajętej pod drogę powiatową DP 1711 O. 

5. W toku prowadzonych prac stwierdzono niezgodności między przebiegiem pasa drogowego, 

które ujawnione zostały na mapach ewidencji gruntów a stanem faktycznym w terenie, w 

związku z tym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zlecił wykonanie podziału geodezyjnego 

dwóch dodatkowych działek, 

6. Po zakończeniu procedury związanej z nabyciem przez Powiat Opolski wszystkich działek 

podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego. 

Dokumentacja winna być gotowa do końca października 2021 roku.  

 

Plan wieloletni rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Opolskim na lata 2015-2021 jest 

dokumentem planistycznym, który może ulec zmianie w przypadku wystąpienia różnych 

nieprzewidzianych okoliczności. W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wystąpiły trudności związane z 

ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorstw i urzędów, co spowodowało opóźnienie 

w realizacji ww. planu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w trakcie postępowania 

wyjaśniającego stwierdziła, że zarzuty Skarżącego podnoszone w skardze są niezasadne i 

zarekomendowała Radzie Powiatu Opolskiego uznanie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu za bezzasadną. 

 

 

 

Naczelnik       Przewodniczący Rady 

Wydziału Organizacyjnego       Powiatu Opolskiego 

     /-/ Barbara Gwóźdź           /-/ Stefan Warzecha 

 


