
UCHWAŁA NR XIV/93/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie przekazania wniosku do Zarządu Powiatu w Siedlcach 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2019.511 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1.    Przekazuje się Zarządowi Powiatu w Siedlcach do rozpatrzenia według właściwości 
wniosek z dnia 9 marca 2020 r. dotyczący drogi powiatowej nr 3654W, przebiegającej przy działkach 
nr 1011/2 i 1032/1 obręb Łupiny. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach do przekazania wniosku i do 

zawiadomienia o tym fakcie Wnioskodawcy. 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/93/2020 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

 Wnioskodawca pismem z dnia 09.03.2020 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Siedlcach o podjęcie interwencji w sprawie umocnienia skarpy stawu znajdującego się przy 
drodze powiatowej nr 3654W, przebiegającej przy działkach nr 1011/2 i 1032/1 obręb Łupiny. 

W dniu 10.03.2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował Wnioskodawcę, że sprawa 
będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Infrastruktury, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska. Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 10.03.2020 r. skierował również pismo do 
Zarządu Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska i udostępnienie dokumentacji w przedmiotowej 
sprawie. 

W dniu 17.03.2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu otrzymał odpowiedź od Starosty 
Siedleckiego (pismo znak D.7021.12.12.2019), z której wynika, że Wnioskodawca zwracał się do 
Powiatu w tej sprawie w roku 2017 i 2019. 

W dniu 20.03.2020 r. Przewodniczący Rady poinformował Wnioskodawcę, że w związku 
z sytuacją epidemiczną, sprawa nie będzie rozpatrzona w ustawowym terminie. 

W dniu 12.05.2020 r. Przewodniczący Rady poinformował pismem Wnioskodawcę o terminie 
rozpatrzenia wniosku przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz w dniu 15 maja 2020 r. 
o dacie sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18.05.2020 r. zapoznała się 
z otrzymaną korespondencją oraz stanowiskiem Starosty Siedleckiego (pismo znak 
D.7021.12.12.2019 z dnia 13.03.2020 r.). W wyniku analizy przedmiotowego pisma oraz 
przepisów prawa w tym zakresie, stwierdzono, że właściwym do rozpatrzenia wniosku jest 
zarządca drogi powiatowej, przy której znajduje się staw Wnioskodawcy, czyli Zarząd Powiatu 
w Siedlcach. 

Przedmiotem wniosku zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U.2020.256 z późn. zm.), dalej kpa mogą być 
w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy 
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, 
czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna, zaś 
składać je można w interesie publicznym, własnym lub innej osoby. Wnioski składa się do 
organów właściwych ze względu na ich przedmiot. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, 
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą, czy realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu, wykonywanie robót 
interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających lub przeciwdziałanie niszczeniu dróg 
przez ich użytkowników to część z zakresu zadań należących zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470) do zarządcy drogi. Na podstawie 
art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych zarządzanie drogami powiatowymi ustawodawca 
powierzył zarządowi powiatu. 

Zgodnie z art. 243 kpa, jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego 
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi, w tym 
przypadku Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 
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Rada Powiatu w Siedlcach, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
podejmuje niniejszą uchwałę. 
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