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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana.............................................. na działania 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17 czerwca 2021 r., dotyczącej nieprawidłowego 
oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Łopuskiego. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi oraz pouczenie wynikające 
z treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do przesłania skarżącemu 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

   

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021r. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi 

Zgodnie z § 51a Statutu Miasta Kołobrzeg rozpatrzeniem skargi zajmowała się 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Po dokonaniu analizy dokumentów, wysłuchaniu 
skarżącego, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta, 
radcy prawnego komisja ustaliła, co następuje: 

Uzasadnienie faktyczne: 
W dniu 17 czerwca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta w Kołobrzegu skarga Pana 

.............. na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg w zakresie nieprawidłowego 
oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Łopuskiego. Wnoszący skargę 
doprecyzował, że skarga dotyczy złego oznakowania poziomego, tzn. wymalowania 
znaku P-10 zarówno na jezdni, jak i na chodniku. Wskazał także, że dodatkowe 
oznakowanie wygenerowało koszty, co było niezgodne z ustawą o finansach publicznych 
i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Prezydent Miasta, ustosunkowując się do skargi pismem z dnia 2 lipca 2021 r. 
wyjaśniła, co następuje:  

 Skarżący w swoim wniosku z dnia 17.06.2021r. wskazuje nieprawidłowo oznakowane 
znakami poziomymi przejście dla pieszych znajdujące się na ul. Łopuskiego 
w Kołobrzegu        (przy budynku ZUS). W ocenie Skarżącego przejście dla pieszych jest 
to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia 
przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowi z czym należy się zgodzić, 
gdyż wynika to z obowiązujących przepisów. Skarżący podnosi kwestię umieszczenia 
oznakowania poziomego P-10 w postaci trzech dodatkowych pasów umieszczonych 
pomiędzy wyznaczonymi i oznakowanymi stanowiskami postojowymi w strefie płatnego 
parkowania. Przedmiotowe dodatkowe 3 pasy, które są przedłużeniem przejścia dla 
pieszych powstały w okresie przed  2018 rokiem i miały na celu poprawę bezpieczeństwa 
oraz możliwość swobodnego i bezpiecznego przejścia na druga stronę  jezdni. 
W przedmiotowej lokalizacji we wspomnianym okresie wielokrotnie pojazdy chcące 
zaparkować dokonywały manewrów na wysokości wyznaczonego przez jezdnię  
przejścia dla pieszych co stwarzało realne zagrożenie dla osób wchodzących oraz 
schodzących z przejścia dla pieszych. Zastosowanie opisywanego dodatkowego 
oznakowania wyeliminowało zjawisko wykonywania manewrów parkowania  na 
wysokości oznakowanego przejścia dla pieszych, a w konsekwencji poprawiło 
bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu. 

 W roku 2020, zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na 
drogach powiatowych i gminnych tj. Starostę Kołobrzeskiego  projektem stałej organizacji 
ruchu, dotyczącym oznakowania strefy płatnego parkowania, operator stref zlecił  
oznakowanie miejsc postojowych prostopadle do jezdni zgodnie z projektem. 
Wprowadzone oznakowania, wytyczającego miejsca postojowe wyeliminowało proceder 
parkowania i wykonywania manewrów na wysokości przejścia dla pieszych. Nadmienić 
należy również, że Gmina Miasto Kołobrzeg nie odnawiała widoczności oznakowania 
poziomego poprzez malowanie przedmiotowych 3 pasów przedłużających przejście dla 
pieszych przez jezdnię ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Podczas bieżącego utrzymania  
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach miasta  Kołobrzeg wykonawca na 
podstawie umowy z Gminą Miasto Kołobrzeg w roku bieżącym wykonuje prace 
polegające na odnowieniu oznakowania poziomego w tym również w pasie drogowym ul. 
Łopuskiego. Prace wykonywane są etapami i nadzorowane przez wyznaczonego 
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pracownika Urzędu Miasta Kołobrzeg. Wyszczególnienie wykonanych prac potwierdzane 
jest każdorazowo protokolarnie przez przedstawiciela wykonawcy oraz Gminy Miasta 
Kołobrzeg. Protokolarny odbiór prac związanych z odnowieniem oznakowania poziomego 
na ulicach  w granicach miasta Kołobrzeg odbył się w dniu 30.06.2021r. i zwrócono 
również uwagę na odnowione 3 pasy przejścia dla pieszych, które nie są uwzględnione 
w projekcie stałej organizacji ruchu, dotyczącej strefy płatnego parkowania na ul. 
Łopuskiego. W związku z powyższym w protokole został dokonany zapis, że wykonawca 
ma obowiązek usunięcia na własny koszt oznakowania poziomego, które zostało 
odnowione niezgodnie z obowiązującym projektem organizacji ruchu w terminie do 
15 lipca 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała ww. skargę za bezzasadną z uwagi na fakt, 
że przedmiotem prac zleconych przez Prezydenta Miasta nie było odnowienie tych trzech 
pasów przejścia dla pieszych, które nie są uwzględnione w projekcie stałej organizacji 
ruchu, dotyczącej strefy płatnego parkowania na ul. Łopuskiego. Zgodnie z protokołem 
wykonawca na własny koszt zobowiązany został do usunięcia tego dodatkowego 
oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych w terminie do 15 lipca 2021 r. 
Prezydent Miasta nie naruszyła zatem dyscypliny o finansach publicznych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady o uznanie skargi za bezzasadną. 
Uzasadnienie prawne 
Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem 

stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b 
ust. 1 ww. ustawy rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Kompetencja rady gminy do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności 
Prezydenta Miasta wynika jednocześnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych 
w pkt 2 - rada gminy. 
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy 

skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i 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. 

   
   

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 
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