
- Projekt- 
Uchwała Nr XXVIII/……./2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 28 lutego 2013 roku 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność 
Starosty   Wodzisławskiego. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U.  z  2001 roku,  Nr  142,  poz.  1592  z   późn.  zm. ) w związku z art. 227, 229                   
pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego                         
(tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne), która wpłynęła do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 15 stycznia 2013 roku, na działalność Starosty Wodzisławskiego. 
  

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
zobowiązując do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.   
  

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXVIII/……./2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  28 lutego 2013 roku 

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność 
Starosty Wodzisławskiego.  

 
W dniu 15 stycznia 2013 roku do Rady Powiatu wpłynęło pismo p. (dane 

niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publiczne) z dnia 12 stycznia 2013 roku, w którym poruszone zostały następujące kwestie:  

- treści odpowiedzi na pismo p.  (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) z dnia 25 października 2012 roku 
podpisanej przez Wicestarostę Wodzisławskiego p. Dariusza Prusa, 

- odmówienia przez Starostę Wodzisławskiego uznania p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) za 
stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym, przez co naruszone zostały Jego 
prawa obywatelskie przyznane w Konstytucji RP. 
               Zgodnie z art. 237 §1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien 
rozpatrzeć skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  Rada Powiatu 
Wodzisławskiego po zapoznaniu się z treścią skargi na sesji w dniu 31 stycznia 2013 r.                    
uznała, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie jest 
możliwe rozpatrzenie skargi  w tym terminie.     

W związku z powyższym Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęła Uchwałę                            
Nr XXVII/286/2013 wskazująca termin rozpatrzenia skargi na dzień 28 lutego 2013 roku oraz 
powierzyła Komisji Organizacyjnej podjęcie czynności wyjaśniających.  
               W wyniku szczegółowej analizy treści skargi, na podstawie zgromadzonych 
dokumentów Komisja Organizacyjna dokonała następujących ustaleń:   

1) w dniu 25 października 2012 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło 
pismo p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o 
dostępie do informacji publiczne), w którym poinformował o otrzymanych 
postanowieniach Starosty Wodzisławskiego z dnia 19 września 2012 roku, znak 
WAB. 6740.0116.2012,  na mocy których sprostowane zostały błędy                                
w postanowieniach z dnia 22 sierpnia 2012 roku, znak WAB.6740.0116.2012. 
Jednocześnie p. Jerzy Błatoń wskazał kolejne błędy, jakie zawierają postanowienia 
z dnia 19 września 2012 roku.  
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił ww. pismo na sesji Rady Powiatu  
w dniu 25 października 2012 roku, po czym podjęto decyzję o jego przekazaniu do 
Starosty Wodzisławskiego celem wyjaśnienia nieprawidłowości zawartych                                     
w wymienionych postanowieniach. Odpowiedzi w przedmiotowej sprawie udzielił 
z upoważnienia Starosty Wodzisławskiego Wicestarosta Powiatu pismem z dnia 
26 listopada 2012 roku, którego kserokopię Przewodniczący Rady Powiatu 
przesłał p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 
r. o dostępie do informacji publiczne). Wicestarosta Powiatu w powołanym 
piśmie poinformował, iż użyte określenia w postanowieniach Starosty 
Wodzisławskiego są dopuszczalne i nie świadczą o nienależytej staranności 
pracowników Starostwa; 
 



2) zarzut nierównego traktowania stron postępowań administracyjnych, w tym 
pozbawienia p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) statusu strony  w postępowaniu 
o wydanie pozwolenia na budowę myjni bezdotykowej - samoobsługowej na 
parceli nr 3013/291 położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej, winien 
być rozpoznawany w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego, co nie mieści się w kompetencjach Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. Nadmienić należy, że art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) 
stanowi, iż stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: 
inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Dodatkowo art. 28 ust. 3 
powołanej ustawy stanowi, iż przepisu art. 31 Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 
budowę.  
Sprawa odmówienia przez Starostę Wodzisławskiego uznania  p.  (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publiczne) za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym 
była już uprzednio rozpatrywana przez Radę Powiatu Wodzisławskiego na sesji w 
dniu 25 października 2012 roku. W tym zakresie podjęta została Uchwała                                           
Nr XXIV/251/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
Wobec powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem skarżącego,                              
iż odmówienia przez Starostę Powiatu uznania p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publiczne) za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym naruszyło 
Jego prawa obywatelskie przyznane w Konstytucji RP.    
 

            Stosownie do przepisu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. przedmiotem 
skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.  
Komisja Organizacyjna nie dopatrzyła się błędów w działaniach podjętych przez organ, jakim 
jest Starosta Wodzisławski, stąd też uważa, iż zarzuty zawarte w skardze uznać należy za 
bezpodstawne.  

W konsekwencji Komisja Organizacyjna wnosi do Rady Powiatu o uznanie skargi za 
bezzasadną.   
 
 
 
 
 

       Przewodniczący  
Komisji Organizacyjnej  
 
    /-/ Adam Krzyżak  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


