
 

projekt Nr 8 

 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), w związku z art. 231                              

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.                       

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się według właściwości Radzie Nadzorczej Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku skargę z dnia 8 sierpnia 2018 r. Pani K. R.-L. 

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

skargi, o której mowa w § 1 uchwały, organowi właściwemu do jej rozpatrzenia wraz  

z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 

Skarżącej 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 

 

 W dniu 17 sierpnia 2018 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła skarga z dnia 

8 sierpnia 2018 r. Pani K. R.-L.  

21 sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku skierował ww. skargę 

do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku. 

Komisja Rewizyjna analizowała skargę na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

 Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 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.  

Zgodnie z art. 223 § 1 Kpa „Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego                  

i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 

skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.”. 

W związku z powyższym Rada Powiatu w Otwocku nie jest organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., gdyż Powiat sprawuje 

wyłącznie nadzór właścicielski nad ww. Spółką, która podlega przepisom ustawy z dnia  

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Rada Powiatu w Otwocku nie ma pozycji 

organu zwierzchniego w stosunku do spółki prawa handlowego utworzonej przez Powiat.  

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.”. 

Mając na uwadze treść skargi, należy przyjąć, że właściwym organem do jej 

rozpatrzenia jest Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., jako jej 

organ kontrolny, który sprawuje stały i bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki 

wykonywany przez jej Zarząd.  

W kwestii Pani prośby: „Proszę również o weryfikację czy moja skarga z dnia 

22.09.2018 r., która została złożona do Starostwa Powiatowego w Otwocku była 

rozpatrywana przez Rade Powiatu.” – odpowiedź jest negatywna, ponieważ skarga nie 

wpłynęła do organu.  

 

 

Opracował: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Mariusz Szostak  

 

 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 


