
Uchwała XLII/297/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 29 września 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę Pana Z. na działanie Starosty Namysłowskiego za bezzasadną z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego, zobowiązując 
go do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/297/2022 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 września 2022 r.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 6 września 2022 r. Pan Z. skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

skargę na postępowanie Starosty Namysłowskiego wynikająca z braku odpowiedzi na złożony 

w dniu 22.07.2022 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek. 

Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał sugestię dotyczącą prowadzenia na stronie BIP 

Starostwa zakładki poświęconej kontrolom, wniosek ten został przez Przewodniczącego Rady 

przekazany zgodnie z właściwością Staroście Namysłowskiemu, o czym też Przewodniczący 

Rady poinformował wnioskodawcę przesyłając w dniu 27 lipca 2022 r. stosowne 

zawiadomienie.  

Starosta jako organ właściwy dla rozpatrzenia sprawy, przeprowadził konieczne w tej 

materii postępowanie wyjaśniające i w trybie Art. 35, §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) udzielił wnioskodawcy 

w dniu 19 września 2022 r. odpowiedzi, co czyni skargę bezzasadną.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                        Skarg Wniosków i Petycji 

 

                                                                                                      Grzegorz Grudziński  

 

 

 

 

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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