
                                                       - Projekt-         
Uchwała Nr XLVIII/…. /2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010r. 

 
w sprawie: przekazania skargi  Wojewodzie Śląskiemu jako organowi właściwemu do jej   
                   rozpatrzenia 
 
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 zw. z art. 229 pkt 1) i art. 231 
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 

 
Przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu skargę na działalność Rady Powiatu Wodzisławskiego 
złoŜoną przez p. Ryszarda DróŜdŜ, doręczoną w dniu 22 czerwca 2010 roku.   
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały i zawiadomienie skarŜącego powierza się Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego.  
  
 

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/……./2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego z  dnia 24 czerwca  2010 roku 
 
 

 w sprawie przekazania skargi  Wojewodzie Śląskiemu jako organowi właściwemu do jej   
                   rozpatrzenia 

 
 
 

W dniu 22 czerwca 2010 roku do Rady Powiatu Wodzisławskiego wpłynęła skarga 
p.  Ryszarda DróŜdŜa, która została opatrzona tytułem „Odwołanie”. Z treści pisma wynika, 
Ŝe p. Ryszard DróŜdŜ nie zgadza się z uchwałą Nr XLVII/492/2010 z dnia 25 maja 2010 r. 
Rady Powiatu Wodzisławskiego i nie jest zadowolony z działań Rady Powiatu 
Wodzisławskiego podjętych w związku z rozpoznawaniem wniesionej przez Ryszarda 
DróŜdŜa skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

Wobec faktu, iŜ postępowanie skargowe uregulowane przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego jest postępowaniem jednoinstancyjnym, skarŜącemu 
odwołanie od uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nie przysługuje. Gdyby skarŜący  
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności zasadne byłoby - na zasadzie art. 239 § 1 
k.p.a. – podtrzymanie swojego poprzedniego stanowiska przez Radę Powiatu 
Wodzisławskiego.  

JednakŜe skarŜący w piśmie z dnia 17 czerwca 2010 r. wskazuje, Ŝe nie jest 
zadowolony z działania Rady Powiatu Wodzisławskiego, która uchwałą Nr XLVII/492/2010 
r. z dnia 25 maja 2010 r. rozpoznała skargę na działalność dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

Zgodnie z art. 229 pkt 1) k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skarg 
dotyczących zadań lub działalności rady powiatu jest wojewoda. 

W związku z powyŜszym przedkładam Radzie Powiatu Wodzisławskiego projekt 
uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Śląskiemu. 

 
 

 
 

      Przewodniczący Rady 
 
          /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 

 
 

 
 


