
UCHWAŁA Nr LII/392/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 25 marca 2014r.  
 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Kufka z dnia 09 lutego 2014 
roku na działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz na 
działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie - Koźlu 

 
 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267)   
 
           Rada Powiatu uchwala, co następuje:    
       

§ 1 
 
1. Skarga Pana Ryszarda Kufka z dnia 09 lutego 2014 roku na działalność Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kędzierzynie - Koźlu - podlega odmownemu załatwieniu, ponieważ Rada Powiatu 
uznała ją za bezzasadną we wszystkich zarzutach. 

2. Przyczyny uznania skargi za bezzasadną zawarte są w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§  2 

 
         Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu egzemplarza niniejszej uchwały. 
   

§  3 
 
         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Przewodniczący Rady Powiatu 

                       mgr Piotr Jahn 

 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr LII/392/2014 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
z dnia 25 marca 2014r. 
 

UZASADNIENIE 
 
        Pismem z dnia 9 lutego 2014r. Pan Ryszard Kufka Sołtys sołectwa Długomiłowice, 
zgodnie z pouczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku, wniósł do Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego skargę w przedmiocie:   
1. Stwierdzenia bezczynności Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Pani 

Małgorzaty Tudaj z powodu braku terminowej odpowiedzi na jego pismo z dnia  
15 listopada 2013r.  

2. Niewłaściwego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, wg szczegółów zawartych  
w piśmie z dnia 15 listopada 2013r.  

3. Braku stanowiska Geologa Powiatowego, w sprawie nielegalnego wydobycia kopalin 
(piasku) w kwietniu 2013 roku, na działce nr 1041/2 w Długomiłowicach, stanowiącą 
własność Gminy Reńska Wieś.  

 
         W zakresie zarzutu pierwszego skargi stwierdza się, że powołana przez skarżącego 
korespondencja z dnia 15 listopada 2013r. kierowana do Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Małgorzaty Tudaj, stanowiąca prośbę o wykonanie sześciu zadań 
poprawiających stan i bezpieczeństwo infrastruktury drogowej w sołectwie Długomiłowice, 
została skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) celem załatwienia wg kompetencji.  
Dyrektor PZD w miarę posiadanych środków przystąpił do realizacji wnioskowanych zadań, 
co potwierdza skarżący w piśmie z dnia 17.01.2014r. kierowanym do Kierownika Oddziału 
Kontroli i Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
W tym samym dniu tj. 17.01.2014r. Dyrektor PZD kieruje na prośbę skarżącego odpowiedź 
informując Pana Ryszarda Kufka o wykonaniu trzech zadań z sześciu wnioskowanych  
i zamiaru realizacji pozostałych w miarę posiadanych możliwości, przepraszając jednocześnie 
za zwłokę w udzieleniu pisemnej odpowiedzi.  
W świetle powyższych faktów nie można stwierdzić bezczynności Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego gdyż na pisemną prośbę poprawy infrastruktury drogowej  
w miejscowości Długomiłowice podjęto działania realizując połowę wnioskowanych zadań,  
a odpowiedź została udzielona w możliwie najszybszym terminie - wobec czego skargę w tej 
części należy uznać za bezzasadną.  
 
         Drugi zarzut dotyczący niewłaściwego funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kędzierzynie – Koźlu został rozpatrzony zgodnie ze wskazaniem Pana Ryszarda Kufka  
w skardze z dnia 9 lutego 2014r. wg szczegółów zawartych w jego piśmie z dnia 15 listopada 
2013r. kierowanym do Starosty Powiatu Małgorzaty Tudaj.  
W związku z tym, iż treść pisma jest jedynie prośbą o remont wybranych sześciu elementów 
infrastruktury drogowej w jednym sołectwie (rozpatrzoną szczegółowo w punkcie 
pierwszym) nie można potwierdzić zastrzeżeń do funkcjonowania jednostki.  
Temat został jednak ponownie poruszony przez Pana Ryszarda Kufka w załączniku do skargi 
(pismo z dnia 09.02.2014r.), w którym skarżący powtórnie zarzuca wieloletnie zaniedbania 
PZD i powołuje się na wcześniejszą korespondencję.  
Po analizie treści pism Pana Ryszarda Kufka kierowanych do Starosty Powiatu, można 
stwierdzić jedynie zakres koniecznych remontów infrastruktury drogowej, a nie fakt 
niewłaściwego funkcjonowania jednostki.  



W dalszej części skarżący jako przykład podaje brak oznakowania dróg powiatowych  
w sołectwie Długomiłowice w zakresie znaku ostrzegawczego A-7 „ustąp pierwszeństwa” 
przywołując pięć skrzyżowań dróg powiatowych z drogami niższego rzędu o rzekomo 
niewłaściwym oznakowaniu.  
Po rozpoznaniu sytuacji stwierdza się, iż parametry techniczne trzech nieoznakowanych dróg 
dojazdowych w zakresie zbyt małej szerokości pasa jezdnego oraz nietrwale utwardzonej 
nawierzchni wskazują na drogi o znacznie niższym standardzie. Jedna z dróg wewnętrznych 
(ul. Parkowa) posiada wysokie murowane słupy bramy wjazdowej imitujące wyjazd  
z prywatnej ekskluzywnej posesji, a ostatnia droga została niedawno wyremontowana przez 
Gminę Reńska Wieś i nie zaktualizowano stanu oznakowania.  
Ponadto w ostatnim protokole z oceny stanu oznakowania dróg powiatowych sporządzonym 
przez komisję składającą się z przedstawicieli: Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, Policji i Gminy nie stwierdzono 
konieczności montażu przedmiotowego oznakowania na terenie miejscowości 
Długomiłowice.  
W związku z powyższym zarzut braku oznakowania skrzyżowań nie jest podstawą do 
stwierdzenia niewłaściwego funkcjonowania jednostki, wobec czego skargę w tej części 
należy uznać za bezzasadną.  
  
         W przedmiocie zarzutu trzeciego stwierdza się, że w toku czynności rozpoznawczych 
prowadzonych przez Geologa Powiatowego ustalono, brak jakichkolwiek działań na terenie 
działki 1041/2 stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś. Przedmiotem wywozu 
niestwierdzonego urobku była działka sąsiednia oznaczona nr 1042, należąca do prywatnego 
właściciela.  
Geolog Powiatowy podjął wszystkie czynności w zakresie posiadanych kompetencji. 
Prowadził korespondencję, przeprowadził dwie wizje lokalne w terenie z udziałem 
pracownika Gminy Reńska Wieś, powiadomił Policję i Prokuraturę w Kędzierzynie – Koźlu  
o zdarzeniu oraz zgromadził komplet materiałów celem przesłania ich do Okręgowego 
Urzędu Górniczego, wobec czego skargę w tej części należy uznać również za bezzasadną.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

        Rajmund Frischko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


