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z dnia  22 kwietnia 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528 i 583) w związku z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), art. 3 § 2 pkt 8 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi z dnia 21 marca 

2022 r. stowarzyszenia Kogutorium z siedzibą w Jaworznie, w zakresie drugiego zarzutu przedmiotowej skargi 

dotyczącego nieudostępniania informacji publicznej. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do poinformowania Skarżącego, że 

właściwym do rozpatrzenia ww. skargi w zakresie drugiego zarzutu jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego 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 Marek Bajson



 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 29 marca 2022 r. (data wpływu do Kancelarii Powiatu Otwockiego: 1 kwietnia 2022 r.) 

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka, na podstawie § 2 uchwały Nr LXI/668/22 Rady Miasta Otwocka, 

przekazała skargę z dnia 21 marca 2022 r. Kogutorium na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. 

Juliusza Słowackiego w Otwocku, w której podniesiono dwa zarzuty tj. braki w BIP oraz nieudostępniania 

informacji publicznej na wniosek. 

Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3657) 

Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Powiatu Otwockiego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego podczas posiedzeń w dniach 13 kwietnia 

2022 r. i 25 kwietnia 2022 r. poddała analizie przedmiotową skargę oraz zapoznała się z opinią prawną. 

Skarżący, zgodnie z pierwszym zarzutem przedstawionym w skardze, zwraca uwagę na braki w BIP tj. 

brak informacji o przebiegach i efektach kontroli, oraz brak imienia i nazwiska 

co najmniej jednej osoby redagującej BIP. Drugi zarzut Skarżącego dotyczy nieudostępniania informacji 

publicznej na wniosek. 

W przypadku pierwszego zarzutu należy stwierdzić, iż stosownie do art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) 

został on prawidłowo przekazany do Rady Powiatu Otwockiego i będzie procedowany w trybie do 

załatwiania skarg i wniosków określonym w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Co do drugiego zarzutu dotyczącego nieudostępniania informacji publicznej, zgodnie z art. 21 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. 

poz. 1598 i 1641) do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 329). 

W ślad za powyższym na mocy art. 3 § 2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wojewódzki sąd administracyjny jest właściwy do rozpatrywania skarg na bezczynność (w tym przypadku 

dyrektora placówki) w przedmiocie udostępniania informacji publicznej. Brak jest podstaw do wydania w tym 

samym zakresie uchwały przez Radę Powiatu Otwockiego. 

Zgodnie z art. 54 § 1 „Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.”, w związku 

z powyższym skargę w zakresie zarzutu dotyczącego nieudostępniania informacji publicznej należy wnieść 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 1 w Otwocku. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,  

Wniosków i Petycji  

Krzysztof Olszewski 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 

 


