
UCHWAŁA NR XXXV/246/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO   

z dnia 14 grudnia 2017r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego 
 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. 2017 poz. 1868) w związku w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2017 poz. 1257) uchwala 

się, co następuje: 

 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działanie Starosty Nowodworskiego, złożonej przez 

mieszkańców wsi Górki, Stara Dąbrowa, Dąbrówka, Nowa Dąbrowa, Zamość, Cisowe, 

i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do przesłania treści uchwały wraz z uzasadnieniem Skarżącym. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady  

/-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/246/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 14 grudnia 2017r. 

Dnia 20 listopada 2017 roku do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła skarga 

mieszkańców wsi: Górki, Stara Dąbrowa, Dąbrówka, Nowa Dąbrowa, Zamość, Cisowe, na 

działalność Starosty Nowodworskiego, przekazana pismem Wojewody Mazowieckiego znak 

WK-III.1411.210.2017.SK z dnia 15 listopada 2017r.  

Przewodnicząca Rady Powiatu zgodnie z § 1 ust 2 pkt 3 Uchwały nr IV/24/2015 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, przekazała do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej skargę celem 

analizy przedstawionych zarzutów.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27.11.2017r. po przeanalizowaniu treści 

skargi i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wicestarosty Nowodworskiego uznała skargę za 

bezzasadną.  

Mieszkańcy wsi Górki, Stara Dąbrowa, Dąbrówka, Nowa Dąbrowa, Zamość, Cisowe 

zarzucają nieudolne zarządzanie drogą powiatową oraz niedopełnienie obowiązków 

względem mieszkańców ww. miejscowości w związku z brakiem remontu drogi powiatowej 

nr 4134W.  

Z informacji uzyskanych od Wicestarosty wynika, iż w ramach bieżącego utrzymania, by 

zapewnić przejezdność drogi powiatowej nr 4134W  Kampinos – Górki – Dąbrowa – do  

drogi woj. nr 579, Zarządca drogi wykonuje czynności związane z bieżącym utrzymaniem tj. 

profilowanie odcinka gruntowego wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem w nawierzchni 

gruntowej, przynajmniej dwa razy w roku, w miarę posiadanych środków finansowych. W 

przypadku złych warunków atmosferycznych czynność jest powtarzana. W ramach remontów 

cząstkowych uzupełniane są ubytki w nawierzchni bitumicznej – w roku 2017 trzykrotnie 

zostały zlecone naprawy nawierzchni w tym zakresie. Ponadto, wykonywane są roboty 

związane z pielęgnacją zieleni przydrożnej tj. ścinanie drzew, wycinka zakrzaczenia, koszenie 

poboczy.  

Zarządca drogi powiatowej nr 4134W w roku 2017 dokonał następujących czynności 

związanych z utrzymaniem bieżącym drogi powiatowej nr 4134W wynikających z pełnionych 

obowiązków zarządcy drogi:  

 profilowanie równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym odcinka 

gruntowego oraz uzupełnianie ubytków kruszywem:  

- zlecenie z dn. 17.03.2017 w zakresie 10 000m² profilowania  oraz 50m² uzupełniania; 

protokół odbioru robót z dn. 07.04.2017r. 

- zlecenie z dn. 16.08.2017 w zakresie 10 000m² profilowania oraz 50m² uzupełniania; 

protokół odbioru robót z dn. 20.09.2017r. 

- zlecenie z dn. 04.10.2017 w zakresie 9 000m² profilowania; protokół odbioru robót z 

dn. 30.10.2017r. 

 remonty cząstkowe – „grys” odcinek bitumiczny:  

- zlecenie z dn. 12.04.2017 w zakresie 297m²; protokół odbioru robót z dn. 09.06.2017r. 

- zlecenie z dn. 14.06.2017 w zakresie 31,00m²; protokół odbioru robót z dn. 19.07.2017r. 

- zlecenie z dn. 22.09.2017 w zakresie 297m²; protokół odbioru robót z dn. 06.11.2017r. 

 remonty cząstkowe – „na gorąco” odcinek bitumiczny:  

- zlecenie z dn. 09.03.2017 w zakresie 33,00m²;  protokół odbioru robót z dn. 14.04.2017r. 

 oznakowanie pionowe – odcinek bitumiczny:  

- naprawa istniejącego oznakowania wraz z pionowaniem znaków 

 pielęgnacja zieleni przydrożnej:  



- zlecenie z dn. 02.06.2017r. w zakresie 19,80km koszenia poboczy; protokół odbioru 

robót z dn. 19.07.2017r. 

- zlecenie z dn. 25.04.2017r. w zakresie wycinki zakrzaczenia, ścinania drzew oraz 

frezowania karp; protokół odbioru robót z dn. 11.05.2017r. 

Ze względu na zły stan techniczny drogi wprowadzono ograniczenie tonażu do 10t. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kompetencjach zarządcy pozostaje wydawanie 

pozwoleń na przejazd pojazdów przekraczających dopuszczalną nośność wprowadzoną na 

drodze. Wnioskodawca uzyskał zezwolenie pod warunkiem przywrócenia drogi do stanu 

pierwotnego.  

Ze względu na długość drogi i jej stan techniczny koszt inwestycji jest trudny do 

poniesienia bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Całkowita dł. drogi wynosi 12,5km, 

w części – odc. 2200m -  jest to droga gruntowa. Szerokość jezdni bitumicznej w zależności 

od odcinka wynosi 3,5m do 6,0m, brak odwodnienia drogi. Brak jest projektu budowy drogi,  

przyjęte, przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych, wstępne założenia do szacowania 

kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 4134W, zgodnie z warunkami technicznymi dla 

drogi klasy Z: 

- docelowa szerokość jezdni: 5,5m;  

- długość odc. do poszerzenia 7km (poszerzenia śr. 0,7m do 2,0m);  

- odcinek gruntowy ok. 2200m wymaga całkowitej przebudowy. 

Do wyceny przyjęto wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (wzmocnienie, 

wyrównanie, warstwa wiążąca, ścieralna), odwodnienie drogi, wymianę istniejących 

przepustów oraz poboczy z kruszywa łamanego, roboty w zakresie zjazdów istniejących z 

drogi, jak również oznakowanie pionowe i poziome. Konieczne jest karczowanie drzew 

kolidujących z przebudową drogi. Szacowany koszt wykonania przebudowy drogi to ok. 

7mln.zł brutto.  

W związku z brakiem środków w budżecie powiatu alternatywnym rozwiązaniem jest 

realizacja przebudowy drogi etapowo. W roku 2013 dokonano  naprawy poboczy na odcinku 

2700m. Jednakże, przed przystąpieniem do dalszych prac drogowych zachodzi potrzeba 

regulacji istniejącego stanu prawnego drogi powiatowej nr 4134W na  podstawie art. 73 

(ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną). Zarządca drogi przystąpił do sukcesywnej regulacji stanu prawnego 

pasa drogowego. Zostały zlecone i częściowo wykonane prace geodezyjne. Po sporządzeniu 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej zostanie złożony stosowny wniosek do Wojewody 

Mazowieckiego o nabycie prawa własności przez Powiat Nowodworski.  

W projekcie budżetu przygotowanym przez Zarząd Powiatu na rok 2018 zostało 

uwzględnione zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy części drogi powiatowej nr 

4134W. Zadanie będzie realizowane po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu 

Nowodworskiego.  

W ocenie komisji Rewizyjnej niezadawalający stan techniczny dróg spowodowany 

jest brakiem środków finansowych. Należy zaznaczyć, że na terenie Powiatu 

Nowodworskiego ogółem jest 38 dróg powiatowych o łącznej długości 225,064km; drogi o 

nawierzchni bitumicznej (ulepszone) – 182,834km; drogi gruntowe (nieulepszone) - 42,23km.  

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że skarga na działalność Starosty Nowodworskiego 

jest bezzasadna. 

 

 Poucza się Skarżących o treści art. 239 § 1 Kpa (Dz. U. 2017 poz. 1257), który 

stanowi, że „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 



swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego”. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/Katarzyna Kręźlewicz  


