
Uchwała Nr LXV/373/23 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego  

 

 

Na podstawie art. 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1526) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

 

§ 1 Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Tomasza Gogulskiego z dnia 9 lutego 2023 r. na działalność 

Starosty Jarocińskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

  

  

  

  

 

  

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr LXV/373/23 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Starostę Jarocińskiego  
 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

zwanym dalej „k.p.a.” rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty a 

także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady 

powiatu. Jak stanowi art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Zgodnie z art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu 

rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz 

petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

W dniu 9 lutego 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Jarocinie pocztą elektroniczną  wpłynęła skarga 

na Starostę Jarocińskiego w zakresie nie dopełnienia ciążących na nim obowiązków odśnieżania i usuwania 

lodu z dróg powiatowych czym naraża uczestników ruchu na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. 

Skarżący oparł skargę na artykule prasowym dotyczącym wypadku drogowego, który wydarzył się na drodze 

powiatowej Żerków – Jarocin w dniu 5 lutego 2023 r.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r. rozpatrując 

wniesioną skargę wysłuchała wyjaśnień pana Wiesława Ratajczaka, głównego specjalisty ds. dróg i ustaliła, 

że zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzone jest w oparciu o „Plan techniczny zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023”.  

W celu realizacji ustawowych obowiązków zarządca drogi wyłonił w drodze przetargu wykonawcę na 

kompleksowe wykonywanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Usługi sprzętowe wykonywane są na polecenie koordynatora. 

W związku z tym, że prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane są również nocą oraz w dni 

wolne od pracy zawarto umowę z firmą zewnętrzną, której zadaniem jest m. in. kontrolować stanu dróg, 

przyjmować zgłoszenia telefoniczne oraz nadzorować prace sprzętu. W dniu 5 lutego 2023 r. koordynator 

skierował na odcinek Jarocin – Żerków paskarkę, która m. in. na tej drodze pracowała w godzinach pomiędzy 

9.00 a 10.00. Komisja stwierdziła to na podstawie wydruku z systemu monitorowania pojazdów. Zgodnie z 

planem technicznym zimowego utrzymania dla tej drogi jezdnia posypywana jest tylko na skrzyżowaniach, 

podjazdach, przystankach autobusowych oraz ostrych zakrętach w czasie 5 godzin od stwierdzenia 

wystąpienia zjawiska gołoledzi. Dzień wcześniej ze względu na występujące oblodzenie dróg posypywanie 

dróg realizowane było na terenie całego powiatu. Podczas kontrolnego objazdu dróg w dniu 4 lutego 2023 r. 

w godz. 19.00-20.00 koordynator nie stwierdził śliskości nawierzchni na przedmiotowej drodze. W dniu 

5 lutego 2023 r. w godzinach porannych na kilku odcinkach głównie leśnych lokalnie wystąpiła śliskość 
jezdni, dlatego zgodnie z planem zadysponowano wyjazd piaskarki.  

Natomiast w związku z mającym miejsce wypadkiem śmiertelnym na drodze, również tym na drodze 

powiatowej Żerków – Jarocin w dniu 5 lutego 2023 r. prokuratura z urzędu prowadzi postępowanie 

wyjaśniające w tej sprawie.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła nieprawidłowości w procedurze obowiązków 

odśnieżania i usuwania lodu z dróg powiatowych w dniu 5 lutego 2023 r. 

 Z powyższych względów rozpatrywaną skargę na Panią Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego 

należy uznać za bezzasadną. 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

 

 

Jan Szczerbań 


