
- Projekt - 
Uchwała Nr XXV/….../2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16 października 2008 r. 

 
 
w sprawie: wskazania nowego terminu załatwienia skargi na działalność Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 
 
 
Na podstawie przepisu 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. art. 237 § 4 
oraz 36 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  
 

Wskazuje się nowy termin rozpoznania skargi Pana Edmunda Więckowskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa „PROSPER” Edmund 
Więckowski w Jastrzębiu – Zdroju na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów             
na dzień 27 listopada 2008 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 XXV/… .../2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16 października 2008 r. 

 
 
w sprawie: wskazania nowego terminu załatwienia skargi na działalność Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 
 
 
 

Pismem z dnia 23 września 2008 roku doręczonym Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 września 2008 roku Starosta Wodzisławski przekazał 
skargę Pana Edmunda Więckowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Firma Handlowo – Usługowa „PROSPER” Edmund Więckowski w Jastrzębiu – Zdroju          
na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów wedle właściwości.  

 
Stosownie do przepisu art. 237 § 1 k.p.a.  organ właściwy do załatwienia skargi 

powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŜ w ciągu miesiąca.         
W razie niezałatwienia skargi w w/w terminie stosuje się przepisy art. art. 36 – 38 k.p.a. 
Zgodnie zaś z przepisem art. 36 k.p.a.  o kaŜdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (§ 1).  Ten sam 
obowiązek ciąŜy na organie administracji publicznej równieŜ w przypadku zwłoki                     
w załatwieniu sprawy z przyczyn niezaleŜnych od organu (§ 2).  

Ponadto w myśl przepisu § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 
roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jeŜeli 
rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ 
właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. 

 
Mając na uwadze treść skargi oraz załączone do niej dokumenty Rada Powiatu 

Wodzisławskiego uznała, iŜ w rozwaŜanej sprawie zachodzi potrzeba zbadania i wyjaśnienia 
sprawy przed podjęciem uchwały za pośrednictwem Komisji Organizacyjno-Prawnej 
Tymczasem, zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komisji rady Powiatu Wodzisławskiego 
w październiku 2008 roku najbliŜsze posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w dniu                
29 października 2008 roku, zaś posiedzenie rady Powiatu Wodzisławskiego – w dniu                     
30 października 2008 roku. Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, iŜ Komisja Organizacyjno-
Prawna nie zbierze niezbędnych materiałów i nie zakończy postępowania wyjaśniającego w 
sprawie na posiedzeniu, na którym ze sprawą po raz pierwszy się zapozna. W konsekwencji 
w/w Komisja nie będzie w stanie wypracować projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 
skargi do dnia sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień następny. 

 
Wobec powyŜszego oraz zwaŜywszy, iŜ stosownie do przyjętego porządku pracy 

Rady Powiatu Wodzisławskiego termin następnej sesji Rady został ustalony na dzień                
27 listopada 2008 roku.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


