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Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 21 listopada 2017 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 

1257), 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. Uznaje si~ za bezzasadnq skargt .) ienalezyte wykonywanie
-------'---- 

zadan, naruszenie praworzqdnosci i interesaw Skarzqcego przez dyrektora Miejskiego 

Zarzqdu Drag w Rzeszowie, z powodaw wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwafy. 

2. 	 Poucza si~ 0 tresci art. 239 Kodeksu post~powania administracyjnego, ktary stanowi, 

iz w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostafa uznana za bezzasadnq 

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skarzqcy ponowif skarg~ bez 

wskazania nowych okolicznosci - organ wfasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy, bez 

zawiadamiania skarzqcego. 

3. Zobowiqzuje si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawiadomienia Skarzqcego 

o sposobie zafatwienia skargi. 

§ 2 

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 


U--; ~c 
And r\zej Dec 



Uzasadnienie 

W dniu 10 pazdziernika 2017 r. do Urz~du Miasta Rzeszowa wptyn~ta skarga Pana 

~~~~=~__.-.-:-;.____I~I- na nienalezyte wykonywanie zadan, naruszenie" praworzqdnosci 

interesaw Skarzqcego przez dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag w Rzeszowie 

w przedmiocie nieuporzqdkowania dziatki nr 745/4 obr. 217 oraz wadliwego wykonania 

zjazdu z ul. Zat~skiej do posesji Skarzqcego przy realizacji inwestycji pn. 

"Zaprojektowanie i wykonanie robat budowlanych obejmujqcych budow~ drogi od 

ul. Zat~skiej do ul. Lubelskiej wraz z budowq mostu na rzece Wistok". 

W toku przeprowadzonego post~powania wyjasniajqcego zapoznano si~ 

z dokumentacjq sprawy oraz pisemnym stanowiskiem dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie, a takze wyjasnieniami ztozonymi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Rzeszowa w dniu 13 listopada 2017 r. 

Na podstawie dokumentaw oraz wyjasnien dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie ustalono, ze dziatka nr 745/4 obr. 217 stanowiqca pas drogowy jest 

wtasnosciq Gminy Miasto Rzeszaw, b~dqcq do dnia 7 listopada 2016 r. przedmiotem 

umowy dzierzawy ze Skarzqcym. Po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym dziatka 

zostata uporzqdkowana, teren zostat wyrawnany, zahumusowany i obsiany trawq. 

Dokonany w dniu 9 czerwca 2016 r. przeglqd gwarancyjny wykonanego zadania 

ujawnit drobne usterki, ktare zostaty spisane w protokole z przeglqdu gwarancyjnego 

z dnia 20 czerwca 2016 r. Wskazane usterki zostaty przez wykonawc~ usuni~te. 

W protokole potwierdzono m.in. prawidtowe wykonanie zjazdu innych prac 

w obr~bie posesji Skarzqcego, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

Prawidtowe wykonanie zjazdu do posesji Skarzqcego zostato potwierdzone rowniez przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, ktory po 

przeprowadzonej kontroli wydat w dniu 26.10.2016 r. decyzj~ 0 umorzeniu post~powania 

w catosci uznajqc, ze zjazd zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budow~ oraz przepisami. 

Ponadto ustalono, ze umieszczenie statego znaku betonowego wyznaczajqcego 

granic~ dziatek nr 745/3 i 745/4 przez wykonawc~ inwestycji byto niezb~dne do 

wykonania stabilizacji granic pasa drogowego. Celem wykonania studzienki kratki 

sciekowej na dziatce 745/4 wraz z przytqczem do studni kanalizacji deszczowej byto 

uporzqdkowanie stosunkow wodnych powyzszej dziatki poza obr~bem inwestycji, 

z mozliwosciq odprowadzenia odwodnienia z obr~bu posesji Skarzqcego. 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy oraz wyjasnien ztozonych przez 

dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drog w Rzeszowie nie dopatrzyta si~ nieprawidtowosci 

w jego dziataniach i wnosi 0 podj~cie uchwaty w zaproponowanym brzmieniu. 

W zwiqzku z powyzszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione w skardze 

uznaje za bezzasadne. 


