PROJEKT

UCHWAŁA NR XL/284/14
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z późn. zm.) po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania
wyjaśniającego w sprawie skargi złożonej przez ……………………. na działalność Zarządu
Powiatu Opolskiego, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez ………………………., na działalność
Zarządu Powiatu Opolskiego, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu,
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do
Uchwały Rady Powiatu
Opolskiego Nr XL/284/14
z dnia 16 października 2014 r.

UZASADNIENIE
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 r., przeprowadzając ponownie
postępowanie wyjaśniające, w związku ze skargą złożoną w dniu 26 maja 2014 r. przez
………………………………….. na działanie Zarządu Powiatu Opolskiego dotyczącej obowiązku
utrzymania drogi powiatowej nr 1772 O, po ponownym wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych, zapoznaniu się z pismem z dnia 29.09.2014 r. …………………………… w
niniejszej sprawie oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej wyżej wymienionej drogi ustaliła, co
następuje:
1. Zgodnie z obowiązującymi normami droga nie spełnia kryteriów przewidzianych przez
ustawodawcę dla dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych ponieważ zgodnie z
definicją do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Droga nr 1772 O jest to
droga przebiegająca przez las, wykorzystywana głównie przez firmy działające na zlecenie
Lasów Państwowych do transportu drewna pozyskanego z lasu. Ruch ciężkich pojazdów
wywożących drewno z lasu przyczynia się do jej dewastacji.
2. Pomiar ruchu przeprowadzony został w dniu 18.06.2014 r. w godzinach od 6ºº do 10 ºº i od
13 ºº do 17 ºº. Badanie potwierdziło bardzo małe natężenie ruchu na drodze. Liczba pojazdów
w grupie b-h zarejestrowanych w tym czasie wyniosła 58.
3. W miarę posiadanych środków droga jest remontowana przez służby drogowe w celu
utrzymania jej przejezdności.
4. Na drodze wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/godzinę.
5. Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi
powiatowej Nr 1722 O Łubniany, który wynosi 977.678,88 zł. W budżecie Powiatu
Opolskiego na dzień dzisiejszy brak jest środków na remont drogi.
Po ponownym przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz
wysłuchaniu stron, skargę należy uznać za bezzasadną.

