
projekt Nr 10 
 
 

 
UCHWAŁA NR …………………. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie przekazania skargi  

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku       
z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355                       
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Przekazuje się według właściwości Komendantowi Powiatowemu Policji                          
w Otwocku skargę Pana B. Sz. zam. w Gminie Karczew na Komendanta Komisariatu                              
Policji w Karczewie. 

 
§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 

skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, o którym mowa w § 1 uchwały wraz                               
z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 
Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat Łukasz Banaszek 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

 19 sierpnia 2016 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęła skarga Pana B. Sz.                             
zam. w Gminie Karczew. 

Skarżący w ww. piśmie informuje o naruszeniach przepisów na Komisariacie Policji 
w Karczewie. Zarzuty zawarte w skardze należy zatem uznać za skargę na Komendanta 
Komisariatu Policji w Karczewie. 
 Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wskazuje ogólną właściwość w zakresie rozpatrywania 
skarg przez organy administracji publicznej. Według ww. przepisu organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników powiatowych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, jest rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa). Art. 229 Kpa formułuje generalną regułę 
ustalania właściwości organów na zasadzie pierwszeństwa przepisów szczególnych. Dopiero 
w przypadku ich braku, właściwość organów rozpatruje się na podstawie unormowań                  
art. 229 Kpa.    
 Art. 223 § 1 Kpa stanowi, iż „Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego                  
i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.” 

Rada Powiatu w Otwocku nie jest właściwa do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, 
ponieważ wykracza to poza zakres jej właściwości rzeczowej, przez co byłoby to działanie 
pozbawione podstaw prawnych. W tym przypadku zastosowanie ma art. 231 Kpa, zgodnie                    
z którym „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją 
właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu 
właściwy organ.” 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 355 z późn. zm.) „W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa            
w ust. 1, organami wyższego stopnia są: 
1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki 
Policji; 
1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny Policji; 
2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji - Komendant Główny Policji.” 
Powyższy przepis nie wskazuje organu wyższego stopnia dla komendanta komisariatu Policji. 
Jednakże analiza przepisów ww. ustawy nakazuje, aby za organ nadrzędny wobec 
komendanta komisariatu Policji uznać komendanta powiatowego Policji. 
Art. 6a ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż „W postępowaniu administracyjnym, w sprawach 
związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, 
organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. 
Warszawy - komendant rejonowy Policji.” 
Natomiast zgodnie z art. 6d ust. 1 ww. ustawy komendant powiatowy Policji powołuje                   
i odwołuje komendanta komisariatu Policji. 

 
Mając na uwadze ww. stan prawny, należy przyjąć, że właściwym organem do 

rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Komendant Powiatowy Policji w Otwocku.  
 
Opracowała: 
Kierownik Biura Rady Powiatu  
Honorata Tarnowska                              Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak 


