
UCHWAŁA NR… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …… 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  

 

 Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana P. Z. z dnia 17.10.2017 r. na Starostę Wołomińskiego oraz po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana P. 

Z. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.   

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr … 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia …. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 17.10.2017r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana P. Z. z dnia 

17.10.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego w zakresie nieoczyszczania drogi 

powiatowej - ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce.  

Skarżący zarzuca organowi, że nieoczyszczanie ulicy powoduje zatykanie studzienek 

odpływowych, a kamienie wyrzucane spod kół samochodów powodują zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pieszych.  

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na  posiedzeniu w dniu 

13.11.2017r. po zapoznaniu się ze sprawą i wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Inwestycji  

i Drogownictwa wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.  

Oczyszczanie dróg powiatowych przeprowadzane jest dwa razy w roku, na podstawie 

umowy jaką Powiatu zawiera z wykonawcą zewnętrznym. Pierwsze oczyszczanie drogi 

odbywa się w okresie pozimowym w celu usunięcia nagromadzonego piasku po zimowym 

utrzymaniu dróg, drugie ma miejsce w okresie letnim w celu poprawy estetyki dróg 

powiatowych. Na wymienionym przez skarżącego odcinku drogi w roku 2016, oczyszczanie 

odbyło się w dniach 22 lipca i 10 października, w roku 2017 – 22 maja i 11 sierpnia,  

co potwierdzają stosowne dokumenty, znajdujące się w Wydziale.  
Ponadto Powiat zawarł w bieżącym roku umowę z Gminą Kobyłka, w ramach której 

Gmina zobowiązała się do utrzymania w czystości chodników położonych wzdłuż dróg 

powiatowych wraz z zieleńcami. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, utrzymanie czystości chodnika należy do właściciela posesji 

do której on przylega. 

Niezależnie od sprzątania jezdni, Powiat zleca również czyszczenie wpustów ulicznych, 

studni chłonnych oraz udrożnienia kanalizacji. Wszystkie osadniki wpustów ulicznych  

i studnie chłonne są czyszczone minimum raz w roku. W miejscach szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenie np. tam gdzie prowadzone są roboty budowlane, zlecane jest powtórne 

czyszczenie wpustów przed okresem zimowym. 

Wobec powyższego Rada nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną. 

Jednocześnie informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 

zostanie uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę,  

a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją  

w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

 

 
Przewodniczący Komisji  

Bezpieczeństwa, Rolnictwa 

 i Ochrony Środowiska  

 

 

Paweł Solis 


