
Uchwała XLIV/309/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponownej 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, § 4 i art. 239, § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000 i poz. 2185) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W związku ze złożeniem po raz kolejny skargi przez Pana Z. na działalność Starosty Namysłowskiego, 
bez wskazania nowych okoliczności, podtrzymuje się rozstrzygnięcie wyrażone w Uchwale Nr XLII/297/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Starosty Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia terminu odpowiedzi na pismo. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/309/2022 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 listopada 2022 r.  

 

 

Uzasadnienie  

 

Uchwałą Nr XLII/297/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 września 2022 

roku uznano za bezzasadną skargę z dnia 6 września 2022 roku na działanie Starosty 

Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia terminu odpowiedzi na pismo. 

Skarżący ponowił skargę pismem z dnia 28 października 2022 roku w związku  

z otrzymanym pismem od Wojewody Opolskiego Nr PN.I.1410.20.2022.MF z dnia 28 

października 2022 roku.  

Ponownie złożona skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji w dniu 18 listopada 2022 roku. W toku przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności na 

poparcie zarzutów podniesionych w skardze i ponownie podniósł argument udzielenia 

odpowiedzi po terminie.  

Zgodnie z art. 239 § 1   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.” 

Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Namysłowskiego podtrzymuje swoje 

stanowisko wyrażone w uchwale Nr XLII/297/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 

września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Namysłowskiego  

w przedmiocie przekroczenia terminu odpowiedzi na pismo, w aktach sprawy dokonana zostanie 

adnotacja o ponownym rozpatrzeniu skargi. Skarżący zostanie powiadomiony o sposobie 

rozpatrzenia skargi.  

 

 

 

 

 

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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