
projekt Nr 7 
 
 

 
UCHWAŁA NR …………………. 

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

 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 4                                             
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.                     
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Uznaje się, że Rada Powiatu w Otwocku nie jest organem właściwym w zakresie  
rozpatrzenia skargi Pana T. K. na bezczynność Starosty Otwockiego z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

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

skargi według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie wraz                 
z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 
Skarżącemu oraz Wojewodzie Mazowieckiemu 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 
Marek Bajson 



Uzasadnienie 
 

 24 kwietnia 2017 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęło pismo z dnia 18 kwietnia 
2017 r. Wojewody Mazowieckiego, znak: WI-IV.1411.5.2017, przekazujące skargę z dnia                                               
7 kwietnia 2017 r. Pana T. K. na bezczynność Starosty Otwockiego w odpowiedzi na wniosek 
Skarżącego o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa 
jazdy.  

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. 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 zarządu powiatu oraz 
starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, jest rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa).  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 11 i 16 maja 2017 r. badając 
przedmiotową skargę ustaliła, co następuje: 

1) pismo Pana T. K. zawiera zarzuty odnoszące się do aktualnie prowadzonego 
postępowania przez organ – Starostę Otwockiego; 

2) wniosek Pana T. K. z dnia 14 marca 2017 r. (będący przedmiotem skargi) został 
uwzględniony w treści uzasadnienia decyzji Nr 238/17 Starosty Otwockiego 
orzekającej m.in. zatrzymanie prawa jazdy; 

3) Pan T. K. odwołał się od przedmiotowej decyzji; obecnie postępowanie odwoławcze 
prowadzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, wydaje się, iż Rada 
Powiatu w Otwocku nie jest organem właściwym w zakresie rozpatrzenia skargi Pana T. K. 
na bezczynność Starosty Otwockiego. Bowiem nie jest to skarga powszechna złożona                     
w trybie Działu VIII Kpa pt. „Skargi i wnioski” (art. 221-260 Kpa), lecz skarga złożona                     
w trybie art. 37 § 1 Kpa „Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35,                
w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie 
postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego 
organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.” 

Ponieważ w przedmiotowej sprawie, zgodnie z normą zawartą w art. 17 Kpa, organem 
wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, niniejsza skarga 
powinna tam zostać niezwłocznie przekazana w trybie art. 65 § 1 Kpa.  

Rada Powiatu w Otwocku jako organ stanowiący i kontrolny, w przypadku 
stwierdzenia swojej niewłaściwości, nie jest uprawniona do merytorycznego badania skargi, 
pod kątem czy zarzuty w niej zawarte dotyczą faktycznie organu, na który skarga została 
wniesiona.  
 
 
Opracował: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Mariusz Szostak 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 


