
- Projekt-  
Uchwała XXXVII/…../2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

  
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana ……….. na działania kierownika powiatowej 

jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.    

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 595 ze zm.) w związku z art. 227 i 229                 
pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia skargi Pana …………., która wpłynęła do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 31 października 2013 roku, na działania kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  w  Wodzisławiu Śląskim z 
siedzibą w Syryni Pana Tomasza Wójcika.   
 
  

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  
  

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie  
do projektu  uchwały Nr XXXVII/…../2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku  

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana ……………. na działania kierownika powiatowej 

jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  
Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Syryni.    

 
  
  W dniu 28 października 2013 roku do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego wpłynęło  
pismo Burmistrza Miasta Pszowa przekazujące skargę Pana ……………..                      
  W wyniku analizy treści skargi uznano, iż zarzuty skierowane są wobec działań 
podejmowanych przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląski  z siedzibą w Syryni, 
jednostkę organizacyjną Powiatu, za której funkcjonowanie odpowiedzialny jest Dyrektor.      

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 229 pkt) 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  jest rada 
powiatu. 

         W związku z powyższym Starosta Wodzisławski w dniu 31 października 2013 roku  
przekazał skargę Radzie Powiatu, o czym Przewodniczący Rady poinformował na sesji                   
w tym samym dniu jak również o skierowaniu skargi do Komisji Organizacyjnej celem 
przygotowania projektu jej rozstrzygnięcia.        
          Zgodnie z art. 36 §1 w związku z art. 237  k.p.a organ właściwy do załatwienia skargi 
powinien rozpatrzeć skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca (..).  

Z kolei  stosownie do przepisu art. 227 k.p.a.  przedmiotem skargi może być w 
szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo 
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Ponadto w myśl przepisu § 9 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku 
wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi 
lub wniosku zbiera niezbędne materiały.  
          W dniu 18 listopada 2013 roku na posiedzeniu Komisja Organizacyjna dokonała 
analizy treści skargi i wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                            
w  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni Pana Tomasza Wójcika. Pan Skarżący 
zaproszony na posiedzenie Komisji Organizacyjnej nie wziął w nim udziału, pisemnie 
usprawiedliwiając przyczynę swojej nieobecności. W przesłanym do Przewodniczącego Rady 
Powiatu piśmie skarżący nie domagał się umożliwienia mu wzięcia udziału w posiedzeniu 
komisji w innym terminie. 

Komisja ustaliła, iż:    
    - o wycieku wody na ulicy Bohaterów Westerplatte w Pszowie  Powiatowy Zarząd Dróg 

powziął informację w miesiącu lipcu, po czym przystąpiono do ustalenia przyczyn 
takiego stanu pod katem  możliwości wystąpienia awarii kanalizacji deszczowej lub też 
innych urządzeń,  

-     odbyły się oględziny terenu, w wyniku których  PWiK nie potwierdziło wystąpienia 
awarii sieci wodociągowej, 

-   celem ustalenia źródła wycieku PZD podjął decyzje o wykonaniu wykopu, co zostało 
poprzedzone dokładnym rozeznaniem branżowym pod katem możliwości wystąpienia 
urządzeń obcych,  



-   w dniu 22 października 2013 r., po wykonaniu rozkopu kontrolnego ustalono, iż do 
wycieku doszło w wyniku uszkodzenia drenu zlokalizowanego w środku jezdni, zaś ze 
względu na brak możliwości ustalenia jego wylotów zlecono firmie specjalizującej się w 
ciśnieniowym udrażnianiu rurociągu, co w rezultacie nie przyniosło oczekiwanego 
skutku, stąd też podjęto decyzję o podłączeniu drenu do kanalizacji deszczowej,  

-  po odtworzeniu podbudowy drogi  i po odpowiednim czasie niezbędnym do 
samodogęszczenia gruntu odtworzono bitumiczne warstwy konstrukcyjne jezdni. Prace 
zakończono w dniu 31 października 2013 r.  

            Wobec powyższego  Komisja Organizacyjna uznała, iż Powiatowy Zarząd Dróg 
wykonał prace związane z likwidacją wycieku poprzedzone szeregiem czynności 
sprawdzających, co niewątpliwie wpłynęło na czasokres potrzebny na odtworzenie drogi                           
i przywrócenia jej do poprzedniego stanu.    

Wobec powyższego Komisja Organizacyjna wnosi do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o uznanie zarzutów wobec działań Dyrektora  jako bezpodstawnych i nie 
znajdujących uzasadnienia. 
  
 

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej 
 
 

                                              /-/ Adam Krzyżak 
 
 


