
Uchwala Nr VIII/66/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego Powiatu Namysłowskiego 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zw. z § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 

r., Nr 5, poz. 46) oraz na podstawie art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; zm. poz. 1629; Dz. U. z 2019 r. 

poz. 60 i poz. 730) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 31 grudnia 2018 r. na radnego  

Ryszarda Wołczańskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr VIII/66/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 7 stycznia 2019 r. do Rady Powiatu Namysłowskiego wpłynęła skarga 

mieszkańców Pawłowic z dnia 31 grudnia 2018 r. na radnego Ryszarda Wołczańskiego. 

Ponadto do Starostwa Powiatowego wpłynęła ponowna skarga na działanie radnego Ryszarda 

Wołczańskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. która została wg właściwości przekazana przez 

Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego dnia 14 stycznia 2019 r. 

 W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w/w skargi na radnego Ryszarda 

Wołczańskiego nie należą do właściwości Rady Powiatu Namysłowskiego. Na podstawie  

art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 

r. poz. 2096; zm. poz. 1629; Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 730) ustawodawca wskazał organy 

właściwe do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności:  

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finanso-

wych – regionalna izba obrachunkowa; 

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiato-

wych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia; 

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyj-

nych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy; 

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży  

i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu; 

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik woje-

wództwa; 

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister,  

a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów; 

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej pań-

stwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni 

nadzór; 

8) ministra – Prezes Rady Ministrów; 

9) konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych; 

10) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega. 



W związku z powyższym brak jest w obowiązującym porządku prawnym przepisów 

przewidujących możliwość rozpatrzenia skargi na działalność radnego. W związku z tym brak 

jest również organu właściwego do rozstrzygania skargi na działalność radnego.  

 W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga z dnia 31 grudnia 2018 r. na 

działalność radnego Ryszarda Wołczańskiego jak i skarga przekazana przez Burmistrza 

Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego z dnia 04 stycznia 2019 r. pozostaje bez rozpoznania. 

   

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta   

 

  


