
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXI/182/2017 

RADY POWIATU w SIEDLCACH 

z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego 
 

 

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

o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 229  

pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Skargę na działalność Starosty Siedleckiego uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

  /-/  Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXI/182/2017 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z korespondencją w sprawie przebudowy drogi powiatowej  nr 3612W 

Mokobody – Nakory kierowaną przez skarżących bezpośrednio do zarządcy drogi  

oraz za pośrednictwem urzędów tj. pismem przesłanym mailem z dnia 11.05.2016 r., 

mailem z dnia 2.11.2016 r., 3.11.2016 r., 14.11.2016 r. (data wpływu 22.11.2016 r., 

mailem z dnia 23.02.2017 r. (data wpływu 27.02.2017 r.), 21.02.2017 r. (data wpływu 

28.02.2017 r., pismem z dnia 15.03.2017 r.,  pismem przesłanym za pośrednictwem 

Gminy Mokobody z dnia 28.02.2017 r. (data wpływu 1.03.2017 r.), pismem z dnia  

15 marca 2017 r., pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.04.2017 r., pismem 

przesłanym mailem z dnia 4.05.2017 r. (wpłynęło  8.05.2017 r.), pismem Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 16.05.2017 r (data wpływu 17.05.2017 r.), pismem Dyrektora 

Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12.06.2017 r.  

(data wpływu 19.06.2017 r. oraz uzupełnieniem dokumentów przez skarżących z dnia 

30.06.2017 r.) oraz pism przesłanych mailem z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu 

13.06.2017 r.) i 20.06.2017 r. (data wpływu 21.06.2017 r.) po przenalizowaniu 

przedmiotowej korespondencji stwierdzić należy, że organ nie dopuścił się  zwłoki  

w udzieleniu odpowiedzi na żadne z ww. pism i maili. 

 Na marginesie wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie toczą się dwa 

postępowania administracyjne przed innymi organami, tj.:  

1. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Siedlcach wszczęte w dniu 

11.04.2017 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Osiny Dolne gm. Mokobody, której inwestorem jest Powiat Siedlecki. W toku 

prowadzonego postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

postanowieniem nr 29/2017 r. (PINB.5160.11.1.2017 z dnia 26.05.2017 r. nałożył na 

Starostę Siedleckiego obowiązek dostarczenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Siedlcach oceny technicznej sporządzonej przez osobę spełniającą 

warunki określone w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, stwierdzającej czy roboty 

budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości 

Osiny Dolne, gm. Mokobody objęte zgłoszeniem dokonanym do Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach w dniu 14.09.2015 r. spowodowały podwyższenie lub 

pogorszenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi 

niewymagających zmiany granic pasa drogowego i czy wykonane roboty 



spowodowały niekorzystne oddziaływanie na działki i tereny sąsiadujące  

z przedmiotową drogą powiatową w terminie dwóch miesięcy od daty 

uprawomocnienia się niniejszego postanowienia. Jednocześnie Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Siedlcach zawiadomieniem PIB.5160.11.1.2017 z dnia 

9.06.2017 r. wyznaczył  nowy termin załatwienia  sprawy do dnia 21 sierpnia 2017 r. 

Starosta Siedlecki w dniu 31 lipca 2017 r. pismem D.7011.60.2015 przekazał ww. 

ocenę techniczną opracowaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

drogowej. W dniu 2.08.2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego pismem 

PINB.5160.11.1.2017 zawiadomił, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w 

sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne gm. 

Mokobody, której inwestorem jest Powiat Siedlecki. 

2. Wójtem Gminy Mokobody -  w związku z przekazaniem przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach zawiadomienia pismem  

Nr  PINB.5160.11.1.2017 z dnia 18.05.2017 r. Pana S. R. wraz z aktami sprawy, 

dotyczącymi zakłócenia stosunków wodnych oraz w zakresie ochrony środowiska  

w wyniku zalewania wodami opadowymi drogi powiatowej Nr 3612W wraz  

z działkami przylegającymi wskazanymi w ww. dokumentach w miejscowości Osiny 

Dolne gmina Mokobody, wszczęte 29.05.2017 r. Wójt Gminy Mokobody 

zawiadomieniem OŚ.6331.1.2017 z dnia 13.07.2017 r. wyznaczyła termin załatwienia 

sprawy: 15 września 2017 r. 

 W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie stwierdziła przewlekłości 

organu w toku postępowania i uznała skargę za bezzasadną. 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZACY RADY 
 

       /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


