
UCHWAŁA NR XXXIX/281/22 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 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 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1 1. Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 18 listopada 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. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/281/22 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 listopada 2021 r. na Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r. 
rozpatrzyła skargę Rady Gminy Murów z dnia 18 listopada 2021 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Opolu 
23 listopada 2021 r.) na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie braku realizacji obowiązków 
w zakresie należytego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Murów. 

Po zapoznaniu się ze skargą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje: 

1. Drogi powiatowe są poddawane corocznym przeglądom po okresie zimowym przez kierowników 
poszczególnych obwodów drogowych. Po zakończeniu przeglądów wyznaczane są odcinki dróg do odnowy 
nawierzchni (ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni) przez firmy zewnętrzne. Służby 
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu wykonują jedynie naprawy interwencyjne polegające na uzupełnianiu 
ubytków niebezpiecznych dla ruchu drogowego. 

2. Co roku wykonywane są remonty planowane jako kontynuacje z lat poprzednich i wytypowane na podstawie 
przeglądów wiosennych. Jako przykład można wymienić odcinki dróg Murów – Zagwiździe, Zagwiździe – granica 
powiatu w kierunku Wołczyna, Murów – Okoły, Murów – Grabczok – Brynica, Stare Budkowice – Jełowa. 

3. W porozumieniu z Gminą Murów i przy jej partycypacji finansowej co roku remontowane są odcinki chodników 
w miejscowościach wskazanych przez Gminę Murów. W ten sposób wyremontowano odcinki chodników między 
innymi w Zagwiździu, Starych Budkowicach, Grabczoku i Murowie. Prace kontynuowane są co roku. 

4. Koszenie poboczy na drogach powiatowych wykonywane jest na szerokości 1 metra dwa razy w roku, 
w miesiącu czerwcu i sierpniu. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu koszenie 
poboczy w miejscowości Okoły zostało wykonane z opóźnieniem z powodu choroby pracowników firmy, której 
udzielono zamówienia. 

5. Corocznie dokonywane są przeglądy drzew, odbywa się ich kwalifikacja do wycinki lub pielęgnacji. 
Ograniczenia tych zabiegów wynikają między innymi z braku zainteresowania wykonawców 
i przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę, pielęgnację drzew. 

6. Wnioski wpływające do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu realizowane są w miarę możliwości na bieżąco, 
jednak niektóre sprawy wymagają między innymi skierowania do Komisji Bezpieczeństwa o wydanie opinii 
i zaleceń, przygotowania dokumentacji technicznej oraz pozyskania środków finansowych. 

7. Pismo z Gminy Murów wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w miesiącu styczniu 2021 roku 
zawierające kilka wątków tematycznych, w tym oddzielenia paczkomatu od pasa drogowego zostało rozpatrzone 
przez Dyrektora całościowo. Odpowiedzi dyrektor udzielił w jednym piśmie po rozpatrzeniu wszystkich spraw. 
Zaznaczyć należy, że Gmina nie zwracała się do zarządcy drogi w celu uzgodnienia usytuowania paczkomatu, 
lub w kwestii zabezpieczenia drogi przed usytuowaniem paczkomatu. Wystąpienie dotyczące problemów 
z przestrzeganiem bezpieczeństwa na drodze nastąpiło ze strony Gminy Murów dopiero po ustawieniu paczkomatu. 
Mimo braku uzgodnień ze strony Gminy Murów dotyczących usytuowania paczkomatu, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu zaopiniował pozytywnie ustawienie słupków. 

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu nie ma wpływu na nierespektowanie przez kierowców ograniczeń 
tonażowych, nie posiada także uprawnień do ich kontrolowania. Cyklicznie, każdego roku Dyrektor zwraca się 
do Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego o przeprowadzenie kontroli. 

9. Zezwolenia na ruch ciężkim transportem drogowym wydawane są po szczegółowym przeanalizowaniu każdego 
wniosku, z uwzględnieniem umowy z firmami działającymi na terenie Gminy Murów, a dotyczącymi transportu 
wyrobu lub dostaw materiałów. 
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10. Wykonanie przejść dla pieszych możliwe jest między innymi po uzyskaniu zgody Komisji Bezpieczeństwa na 
jego lokalizację, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 
do odpowiedniego organu budowlanego. W roku 2021 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa zlecił wykonanie dokumentacji na przejścia w miejscowościach 
wskazanych przez Gminę. W dokumentacji dotyczącej miejscowości Murów, obok szkoły przewidziano zamianę 
progów zwalniających na przejście wyniesione, które spełni swoje zadanie w przypadku samochodów 
ciężarowych. Końcowym etapem jest montaż finansowy i wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy robót. 
Informuję, że koszt jednego przejścia prostego (tj. oświetlenie + oznakowanie) waha się w granicach 40.000,00 zł – 
98.000,00 zł, natomiast przejścia wyniesionego 140.000,00 zł – 240.000,00 zł. 

11. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w roku 2021 przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na budowę następujących przejść dla pieszych w Gminie Murów. tj.: 

a) Rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w obrębie Szkoły Podstawowej w m. Murów - DP 1344” 
– wykonawca odstąpił od podpisania umowy, 

b) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i budową chodnika w obrębie Przedszkola w m. Murów 
(ul. Lipowa) - DP 1352 O – z uwagi na to, że najtańsza oferta przekraczała o 240% planowany budżet 
zleceniodawca był zmuszony zrezygnować ze zlecenia tego zadania  roku 2021. 

c) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w obrębie skrzyżowania DP 1344 O z DP 1330 O w m. 
Zagwiździe - DP 1344 O” – realizacja nastąpi w 2022 roku (umowa została podpisana). 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu planuje realizację pozostałych przejść w najbliższym czasie przez 
powtórzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy na realizację zadań. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że na terenie Gminy Murów zlokalizowanych jest 62,104 km 
dróg powiatowych, co stanowi 11,51% wszystkich dróg w Powiecie Opolskim. Według zestawień finansowych 
na lata 2015 – 2021 na roboty utrzymaniowe jezdni wydano 1.838.368,00 zł, a na remonty chodników 
660.220,00 zł, co w skali 13 Gmin stanowi w tym okresie największe wydatki na remonty chodników oraz 
drugie co do wielkości nakłady na remonty nawierzchni. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu działa w oparciu 
o plan finansowy, który realizuje zgodnie z Planem wieloletnim rozwoju sieci dróg powiatowych. Plan 
wieloletni przygotowywany jest w uzgodnieniu z Włodarzami 13 gmin wchodzących w skład Powiatu 
Opolskiego, a zadania w nim ujęte uzależnione są przede wszystkim od ważności dróg w układzie 
komunikacyjnym Powiatu, natężenia ruchu oraz możliwości finansowych Powiatu Opolskiego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w trakcie postępowania wyjaśniającego 
stwierdziła, że zarzuty podnoszone w skardze są niezasadne i rekomenduje Radzie Powiatu Opolskiego uznanie 
skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Opolskiego 

 
 

Stefan Warzecha 

 

Id: 18C4DFB3-E23B-4D29-9DE5-F0F824A0A9E7. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Ustęp 9
	Zalacznik 1 Ustęp 10
	Zalacznik 1 Ustęp 11
	Zalacznik 1 Ustęp 11 Litera a
	Zalacznik 1 Ustęp 11 Litera b
	Zalacznik 1 Ustęp 11 Litera c



