UCHWAŁA Nr XLIV/290/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 w związku
z art. 227 i art. 237 § 1, § 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się:
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi Pana R. D., zam. w miejscowości W., na nienależyte wykonywanie
zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim i
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały
wraz z uzasadnieniem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

Uzasadnienie
W dniu 15.05.2018 r. Starosta Nowodworski przekazał według właściwości do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim skargę skierowaną przez
Pana R. D., zam. w miejscowości W., na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, podległego Staroście
Nowodworskiemu, w zakresie nieprawidłowego działania pracowników Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim dotyczącego wycinki drzewa.
Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 22.05.2018 r. przekazał pismem powyższą
skargę do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zobowiązując Komisję zgodnie
z procedurą określoną w Statucie Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą
Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 5 kwietnia
2018 r. poz. 1325) do przedstawienia Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wraz
z uzasadnieniem przedstawiającym jej rozstrzygnięcie oraz przekazania niezwłocznie
powyższego co najmniej w terminie rozpoznania skargi na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 30.05.2018 r., na
podstawie zebranej dokumentacji w sprawie uznała skargę za bezzasadną.
Pan R. D. w złożonej skardze opisuje sytuację wycinki drzewa akacji, do której doszło
w dniu 9.04.2018 r. w miejscowości W. Wskazane drzewo miało wysokość 25 m i obwód
pnia 250 cm. Syn skarżącego, Pan D. D., złożył podanie o pozwolenie na usunięcie drzewa
twierdząc, iż według słupka granicznego znajduje się ono na jego posesji. Po postawieniu
ogrodzenia przez Pana R. D. wykonany został pomiar graniczny gruntu, po czym okazało się,
iż wskazane drzewo rośnie na posesji skarżącego. Pan D. po ustaleniu powyższego udał się do
radcy prawnego, który poradził, by wstrzymać wycinkę do wyjaśnienia sytuacji na czyim
gruncie rośnie drzewo. Pomimo protestów dotyczących wstrzymania wycinki wskazanego
drzewa do momentu wyjaśnienia czy rośnie w pasie drogowym, czy też na działce Pana D.
D., pracownica Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim nakazała
natychmiastowe usunięcie drzewa. Dodatkowo Pan R. D. stwierdził, że obok jest słupek
graniczny, w związku z czym można precyzyjnie wyznaczyć granicę. Według skarżącego
pracownica Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim nie wyraziła zgody
twierdząc, iż słupek graniczny Pan D. ma na cmentarzu.
Z pisemnego wyjaśnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim wynika, iż zarzuty opisane przez Pana R. D. nie znajdują potwierdzenia. W
odpowiedzi na skargę Pana R. D., wycinki drzewa Gatunku „robina akacjowa dokonano na
wniosek syna Skarżącego – Pana D. D., który wycięcie drzewa uzasadnił tym, iż drzewo

wrasta w ogrodzenie, pochyla się w stronę drogi stwarzając niebezpieczeństwo, jednocześnie
zaznaczył, iż drzewo rośnie na granicy jego działki z pasem drogowym. Zarząd Dróg
Powiatowych przed wycinką ustalił położenie przedmiotowego drzewa na podstawie map z
zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, z którego
wynika, że drzewo rosło w pasie drogowym drogi 2345G w miejscowości W. Wycinki
dokonano w oparciu o decyzję Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Z uwagi na okres
ochronny (okres lęgowy ptactwa) uzyskano także opinię ornitologiczną i w określonym w niej
terminie dokonano wycinki przedmiotowego drzewa, zgodnie z prawem, pod każdym
względem.
Natomiast w sprawie sytuacji dotyczącej przebiegu wycinki wskazanego drzewa oraz
pomówień dotyczących pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze
Gdańskim, Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego Pani B. Ł. zaprzecza, by użyła w
stosunku do skarżącego słów nieetycznych. Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego jest
osobą wykształconą i potrafi porozumiewać się z ludźmi, jak również używać stosownego
słownictwa i nawiązywać pozytywne relacje interpersonalne. Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim jest zdania, iż pracownica jego jednostki
wykazała się podczas zdarzenia sporą cierpliwością w stosunku do zachowania skarżącego Pana R. D. i nie wezwała na miejsce prowadzonych prac Policji, w stosunku do skarżącego,
który ewidentnie, bez żadnej racji, przeszkadzał pracownikom w wykonywaniu obowiązków
służbowych i stwarzał realne zagrożenie przy wycince.
W związku z powyższymi ustaleniami Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.
Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego, co będzie tożsame z nierozstrzygnięciem skargi.
Mając powyższe na uwadze pozostawia się Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do
oceny niniejszy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

