Uchwala Nr XV/99/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle
i Starosty Jasielskiego

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2096 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

1-

Uznaje się za niezasadną skargę na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty
Jasielskiego Adama Pawlusia działającego jako Przewodniczący Zarządu,
polegającą na nie wykonywaniu obowiązków ustawowych, w zakresie realizacji

Uchwały Nr LX/422/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych
na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie Chrząstówka - Przybówka".
Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODN^CZĄCY RADY

Robert Snoch

Załącznik do Uchwały Nr XV/99/2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Rady Powiatu w Jaśle

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) właściwym organem do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada powiatu.
W dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła skarga Pani Bożeny Macek - Lubaś na działalność Zarządu
Powiatu i Starosty Jasielskiego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia
2019 roku, na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie stwierdziła naruszenia przepisów
prawa przez Zarząd Powiatu i Starostę Jasielskiego. Komisja uznała skargę za bezzasadną
i punktowo uzasadnia:
1.Radni uchwałą Nr XII/60/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na 2019 rok dokonali zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka — Przybówka o kwotę

280 000,00 zł,
2.Zadanie jest realizowane, lecz w mniejszym zakresie tj. do realizacji przeznaczono inny
odcinek drogi (odcinek Szebnie - Niepla), której stan techniczny jest o wiele gorszy
od odcinka (Szebnie - Chrząstówka),
3.Radni mieli wiedzę w zakresie zmian jakie następowały w realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka"
gdyż byli informowani o działalności Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego
w sprawozdaniach międzysesyjnych,
4.Propozycje Zarządu co do zmiany zakresu rzeczowego i związane z tym zmniejszenie
kwoty wydatków były zaakceptowane przez Radę Powiatu, a także znajdują
uzasadnienie ponieważ wykorzystując środki własne i ubiegając się o większe
dofinansowanie

mamy

realne

szansę

wykonać

cztery

drogi

w czterech

miejscowościach o łącznej długości 3324 m, podczas gdy pierwotne plany zakładały
realizację przebudowy jednej drogi o łącznej długości 2241 m.
W świetle powyższego Rada Powiatu w Jaśle uznaje skargę na działalność Zarządu Powiatu
i Starosty Jasielskiego za bezzasadną.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

