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PROTOKÓŁ NR 6/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 28 maja 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
15

 do 17
30

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Oświaty 

Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Skarga z dnia 09.05.2019 r. 

4. Wniosek z dnia 02.04.2019 r. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 
Protokół Nr 5/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią skargi z dnia 9 maja 

2019 r. Pana Marka Żochowskiego działającego w imieniu Compass Instytut Edukacji  

i Szkoleń Sp. z o.o. na działanie Starosty Otwockiego, wyjaśnieniami Dyrektora Oświaty 

Powiatowej w Otwocku oraz opinią prawną. 
Ww. skarga dotyczy skargi z dnia 25 stycznia 2019 r. „na zaniechanie wykonywania 

obowiązków Starosty Otwockiego polegające na nieprzekazaniu – mimo ustawowego 

obowiązku wynikającego z Ustawy o postępowaniu w administracji ponaglenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie”.  

Przedłożone Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pismo z dnia 27 maja 2019 r. Dyrektora 

Oświaty Powiatowej w Otwocku potwierdza, że w sprawie ponaglenia toczyło się 
postępowanie administracyjne zakończone postanowieniem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie z dnia 12 marca 2019 r. W związku z powyższym, mając na 

uwadze, że postępowanie skargowe jest postępowaniem subsydiarnym w stosunku do 

postępowania administracyjnego, zastosowanie w tym przypadku będzie miał art. 235 § 1 

Kpa, zgodnie z którym „Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się 

zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji 

albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 

zdanie drugie.”. 

W związku z powyższym skargę dotycząca (zakończonego już) postępowania 

administracyjnego należy zwrócić Staroście Otwockiemu, który winien podjąć dalsze 

czynności. 

 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania 
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skargi.  
Głosowanie: za – 3 osoby.  

 
Ad. 4 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska w przedmiotowej sprawie (w załączeniu wyciąg Nr 6 z projektu 

protokołu Nr 7/19 Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 13 maja 2019 r.), 

również pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia 2 kwietnia 2019 r. rekomendując Radzie 

Powiatu podjęcie uchwały o zakazie używania jednostek pływających z silnikami 

spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku 

publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Warszawie.   

 

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 
Ad. 5   
 Nie zgłoszono spraw różnych.  

 

Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk -  

Jacek Czarnowski ………………………  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 

Protokółowała : 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


