
Uchwała XXXII/216/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 października 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia 
terminu udostępnienia informacji publicznej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 1491) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę Pani Barbary S. i Zdzisława S. na działanie Starosty Namysłowskiego 
w przedmiocie terminu udostępnienia informacji publicznej za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/216/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 października 2021 r.  

 

 

Uzasadnienie  

 

 W dnia 18 maja 2021 r. Pani Barbara S. i Zdzisław S. przesłali wiadomość pocztą e-mail 

opatrzoną tytułem ,,Skarga na działania Starosty Namysłowskiego’’ do Wojewody Opolskiego. 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 2 czerwca 2021 r. przekazał skargę Radzie Powiatu 

Namysłowskiego uznając, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Powiatu. 

Skarżący uważa, że nie otrzymał w ustawowym terminie odpowiedzi na widomość z dnia  

28 marca 2021r. adresowaną do Starostwa Powiatowego w Namysłowie – Wydział Dróg. 

Twierdzenie takie jest nieprawdziwe, ponieważ Starosta Namysłowski w dniu 9 kwietnia  

2021 r. przesłał elektronicznie informację do zainteresowanych, udzielając tym samym 

odpowiedzi w terminie 12 dni. Podczas gdy art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) przewiduje termin bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Należy 

zatem uznać skargę za bezzasadną.  

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 Kpa „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.” 
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