
Uchwała Nr XXI/164/08

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia  22 września 2008r. 

w sprawie: rozpatrzenia skargi 

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

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.

U.  z  2000r.  Nr  98  poz.  1071  ze  zm.)  Rada  Powiatu  w Pułtusku  uchwala,  co

następuje:

§1.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  w  celu  zbadania  zarzutów

skargi  złożonej  przez  Pana  Tadeusza  Stalmacha  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg

Powiatowych w Pułtusku  , uznaje się skargę za bezzasadną . 

§2.

Akceptuje się odpowiedź na zarzuty skargi w brzmieniu załącznika do uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



Załącznik

do Uchwały Nr XXI/164/08

Rady Powiatu  w Pułtusku

z dnia 22 września 2008r. 

Pan  Tadeusz  Stalmach  pismem z  dnia  22  lipca  br.  zwrócił  się  z  wnioskiem o

powołanie komisji, która dokona oceny poprawności działań Dyrektora Zarządu Dróg

Powiatowych w Pułtusku  w zakresie  udrażniania  rowów odwadniających  we  wsiach

Mory i Klaski w Gminie Pokrzywnica.

W dniu 31 lipca br. Pan Stalmach złożył skargę na działanie Dyrektora Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtusku. Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonanie zadania

udrażniania rowów przez Dyrektora ZDP, co zdaniem skarżącego stanowi naruszenie

jego interesów. Wyżej przedstawione prace zrealizowane zostały na wniosek złożony w

dniu  26  marca  br.  przez  mieszkańców  wsi  Klaski,  pozytywnie  zaopiniowany  przez

Wójta Gminy Pokrzywnica. 

Starosta Pułtuski realizując wniosek z dnia 22 lipca br.,  powołał komisję,  którą

zobowiązał do przeprowadzenia wizji lokalnej. Ustalenia z wizji lokalnej będą podstawą

do wyjaśnienia  zarzutów skargi,  którą zgodnie  z  art.  229 pkt 4 kpa rozpatruje  Rada

Powiatu

w Pułtusku.

Komisja w składzie:

1. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski,

2. Małgorzata Pajewska – Sekretarz ,

3. Edward  Chmielewski  –  Inspektor  Wydziału  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony

Środowiska Starostwa Powiatowego, 

w dniu 26 sierpnia br. przeprowadziła w terenie wizję lokalną. Do udziału w ww. wizji

zostali zaproszeni: Wójt gm. Pokrzywnica Adam Rachuba, sołtys wsi Mory – Stanisław

Brzozowski, p.p. Władysława i Tadeusz Stalmach, p.p. Remigiusz i Katarzyna Stalmach. 

Wyjaśnień  co  do  zakresu  wykonywanych  prac  udzielił  Kazimierz  Strzyżewski  –

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 



W dniu 8 sierpnia br. p. Stalmach wniósł kolejną skargę, która tak jak poprzednia,

dotyczyła  nieodpowiedniego  wykonania  rowów  odwadniających  we  wsiach  Mory  i

Klaski. 

Z uwagi na fakt, że “nowa” skarga nie wniosła nowych okoliczności do sprawy,

nie została zaliczona jako kolejna skarga, ale jest rozpatrywana razem ze skargą z dnia 31

lipca br.  

Skarga została przedstawiona i omówiona na posiedzeniach komisji Rady Powiatu

w Pułtusku w dniu 10 września 2008r. Radni zapoznali się z treścią skargi p. Stalmacha

oraz  z  notatką  służbową  sporządzoną  podczas  wizji  lokalnej  w dniu  26  sierpnia  br.

Szczegółowych wyjaśnień  dotyczących zarzutów przedstawionych w skardze  udzielili

Wicestarosta Pułtuski oraz Sekretarz Powiatu. 

Po analizie przedmiotowej skargi Komisje Rady Powiatu wnioskują do Rady Powiatu o

uznanie skargi za bezzasadną z następujących przyczyn:

1) rowy w pasie drogi powiatowej były podczyszczane, odmulane i udrażniane w okresie

lipiec  – sierpień 2008 r.  przez  pracowników Zarządu Dróg Powiatowych,  którymi

kierował  pracownik  ZDP Pan  Józef  Melnicki,  a  nie  jak  p.  Stalmach  informuje  w

złożonej skardze - Radny Gminy Pokrzywnica

2) wniosek o pogłębienie i udrożnienie rowów oraz przepustów złożyli mieszkańcy wsi

Klaski  w  dniu  26.03.2008  r.  Pod  wnioskiem  figuruje  14  podpisów  oraz  poparcie

prośby złożonej przez mieszkańców wsi Klaski dot. wykonania proponowanych prac

przez Wójta Gminy Pokrzywnica mgr inż. Adama Dariusza Rachubę.

3) rów na  dzień  dzisiejszy  wykopany  jest  do  wysokości  wjazdu  do garażu  budynku

mieszkalnego  p.  Stalmach.  Natomiast  Państwo  Stalmach  nie  wyrażają  zgody  na

odtworzenie tego rowu wzdłuż ich posesji.

Należy  nadmienić,  iż  sporny  rów  usytuowany  jest  w  pasie  drogowym  drogi

powiatowej Nr 07575, a jego Zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.

4) co  do  stwierdzeń  osobistych  zawartych  w  skardze  trudno  jest  jednoznacznie

stwierdzić jak one brzmiały. W wyniku wyjaśnień należy skłonić się w tym kierunku,

że  nie  miały  one  charakteru  obraźliwego,  np.  Pan  Stalmach  twierdzi,  iż  Pan

Strzyżewski powiedział cyt.” Po co Pan się tu budował”, pan Dyrektor wyjaśnia cyt. “

To nie moja wina, że Pan się tu pobudował”.



5) przepuszczanie wody pod jezdnią jest niezasadne.

Poza tym Komisje Rady Powiatu zaproponowały wykonanie niezbędnych prac w pasie

drogowym drogi  powiatowej Dzbanice – Klaski w miejscowości Mory, co przyczyni się

do lepszego zabezpieczenia zabudowań p. Stalmach przed zalewaniem.

Mając powyższe argumenty  na uwadze Rada Powiatu w Pułtusku uznała skargę

za bezzasadną. 


