
UCHWAŁA NR XVI/107/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi oraz wniosku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 231 i 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.   Rada Powiatu w Siedlcach uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi oraz wniosku 
mieszkanki Powiatu Siedleckiego z dnia 18.06.2020 r., uzupełnionych pismem z dnia 03.07.2020 r. 

2. Skargę na Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach przekazuje się Wojewodzie 
Mazowieckiemu, a wniosek dotyczący drogi powiatowej w miejscowości Wólka Soseńska przekazuje 
się do rozpatrzenia według właściwości Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego/Wnioskodawcy o przekazaniu skargi oraz 
wniosku zgodnie z właściwością. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 22.06.2020 r. do Rady Powiatu w Siedlcach wpłynęło pismo Mieszkanki Wólki
Soseńskiej dotyczące zasypania rowu przez sąsiada, skutkującego zalewaniem jej posesji położonej
przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Soseńska oraz działań Przewodniczącego Rady
Powiatu w Siedlcach.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach wystosował pismo
do Wnioskodawczyni o sprecyzowanie treści pisma.

Pismem z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu do urzędu 06.07.2020 r.) Wnioskodawczyni
wyjaśniła, że jej poprzednią korespondencję należy traktować jako skargę na Przewodniczącego
Rady Powiatu w Siedlcach.

W dniu 17.07.2020 r. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował Wnioskodawcę
o terminie rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20.07.2020 r. zapoznała się
z otrzymaną korespondencją. W wyniku analizy przedmiotowych pism oraz przepisów prawa
w tym zakresie, stwierdzono, że właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej Przewodniczącego
Rady Powiatu w Siedlcach zgodnie z art. 229 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz.U.2020.256 z póżn. zm.) jest Wojewoda Mazowiecki. Wniosek dotyczący zalewania posesji
przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Soseńska przekazuje się zgodnie z właściwością
Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

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. z 2020 r.
poz. 470 ze zm.) 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. 231 oraz 243 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest
właściwy do ich rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać właściwemu
organowi. W przypadku skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach-Wojewodzie
Mazowieckiemu, a w przypadku wniosku dotyczącego zalewania posesji przy drodze powiatowej
w miejscowości Wólka Soseńska-Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Rada Powiatu w Siedlcach, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
podejmuje niniejszą uchwałę.
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