
Uchwała Nr XIII/109/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 23 listopada 2011 r. 
 
  

w sprawie załatwienia skargi z dnia 16 września 2011 r. na sposób rozstrzygnięcia 
odwołania i na formę pisma Starosty Namysłowskiego. 

  
  

Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 229 
pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 16 września 2011r. na sposób rozstrzygnięcia 
odwołania i na formę pisma Starosty Namysłowskiego złoŜonej przez Pana J. L.  
i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu względem tej skargi, Rada Powiatu uchwala, 
co następuje: 
  

§1 
  
Skarga Pana J. L. na sposób rozstrzygnięcia odwołania i na formę pisma Starosty 
Namysłowskiego podlega odmownemu załatwieniu jako bezzasadna z przyczyn określonych 
w stanowisku Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
  

§2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
  

§3 
  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  
 
  
                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu 
                 Namysłowskiego 
  
                                                                                                     Roman Półrolniczak 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XIII/109/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 23 listopada 2011 r. 
 
 

 
STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ 

 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2011 r. 
  

 

W sprawie skargi na sposób rozstrzygnięcia odwołania i na formę pisma Starosty 

Namysłowskiego. 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Namysłowskiego w składzie: 

Tadeusz Bezwerchny – przewodniczący  

Andrzej Szrom – członek 

Andrzej Michta – członek 

Piotr Lechowicz – członek 

 na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011 roku po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi 

oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Katarzyny Kucharskiej, Komisja stwierdziła, Ŝe skarga jako bezzasadna podlega odmownemu 

załatwieniu. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 19.09.2011 r. wpłynęła skarga od Pana J. L., zamieszkałego  

w Sławicach, ul. SkarŜący zarzuca Staroście Namysłowskiemu formę pisma jak i sposób 

rozstrzygnięcia odwołania od wydanej Decyzji Nr 513/2011 Gminnej Spółki Wodnej w 

Domaszowicach w sprawie wymiaru składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w 

Domaszowicach za 2011 r. z dnia 17 lutego 2011 r. SkarŜący nie zgadza się z wydaną decyzją, 

o której mowa wyŜej i zgodnie z zawartym na niej pouczeniem odwołał się do Starosty 

Namysłowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia w/w decyzji.  

Starosta nie jest organem odwoławczym w przedmiocie naliczania składek przez spółki 

wodne, nie moŜe równieŜ wydawać decyzji administracyjnych w kwestii rozstrzygnięć sporów 

pomiędzy organami spółki wodnej a jej członkami. 

Członek spółki, stosownie do postanowień art. 170 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U  

z 2005 r., Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) i statutem spółki, jest zobowiązany do wnoszenia 

składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych  



do wykonywania statutowych zadań spółki. Organem właściwym do ustalania wysokości 

składek jest Walne Zgromadzenie Członków Spółki. JeŜeli członek spółki wodnej nie zgadza 

się z naliczoną składką moŜe zwrócić się do Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej o zbadanie 

prawidłowości naliczenia składki. W przypadku, gdy nie zgodzi się ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej Spółki Wodnej moŜe zwrócić się do sądu. 

Mając powyŜsze na uwadze Starosta Namysłowski po otrzymaniu dnia 01.09.2011r. 

przedmiotowego odwołania, dnia 06.09.2011r. prawidłowo przekazał je do Spółki Wodnej  

w Domaszowicach, natomiast Panu J. L. dodatkowo udzielił wyjaśnienia w kwestii 

kompetencji poszczególnych organów. 

Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Namysłowskiego zauwaŜa, Ŝe  

w wystawionym przez Gminną Spółkę Wodną w Domaszowicach dokumencie o nazwie 

Decyzja Nr 513/2011 z dnia 17.02.2001r. określającą naliczoną składkę za 2011r. błędnie 

pouczono Pana J. L. o moŜliwości odwołania się do Starosty Namysłowskiego. Mając to na 

względzie, Komisja złoŜyła w formie wniosku do Starosty Namysłowskiego  

pismo o zwrócenie uwagi Gminnej Spółce Wodnej w Domaszowicach, by w wystawianych 

dokumentach usunęła tę nieprawidłowość oraz zaleciła zmianę formy pisma o naliczeniu 

składek z „Decyzji” na np. nakaz płatniczy. 

 

Mając na względzie powyŜsze ustalenia, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 

postanowiła jak na wstępie. 

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

1. Tadeusz Bezwerchny…………….. 

2. Andrzej Michta…………………. 

3. Piotr Lechowicz………………… 

4. Andrzej Szrom…………………. 

 


