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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku 

Na podstawie art. 16a ust. 1 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. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 29 marca 2022 r. Pani A.L.B. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Skarżącej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek



 

Uzasadnienie 

W dniu 30 marca 2022 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła skarga z dnia 29 marca 2022 r. Pani 

A.L.B. W ww. skardze podniesione jest istotne naruszenie art. 231 Kodeksu postepowania administracyjnego, 

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. Sprawa dotyczy pisma 

zatytułowanego „Wołanie o pomoc”. 

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735, 1491 i 2052) 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). 

Stosownie do treści art. 227 Kpa: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała ww. skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Otwockiego. 

Podczas posiedzeń w dniach: 13 i 25 kwietnia 2022 r. oraz 18 maja 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Powiatu Otwockiego poddała analizie przedmiotową skargę, opinię prawną, pisemne 

wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku dotyczące przyjętego trybu 

postępowania w zakresie rozpatrywania korespondencji zatytułowanej „Wołanie o pomoc”, jak również 

notatkę służbową ze spotkania zorganizowanego 27 października 2021 r. 

Na podstawie wyjaśnień, udzielonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Otwocku, co do pisma i przebiegu zdarzeń ustalających z autorami czy jest ono skargą, czy nie jest ono skargą, 

w wyniku których strony zgodnie ustaliły, że pismo „Wołanie o pomoc” nie jest skargą, Komisja stwierdziła, 

że skarga jest bezzasadna. Komisja zapoznała się ze stosownym dokumentem potwierdzającym ww. ustalenia, 

na podstawie którego należy stwierdzić, iż nie istniała skarga, którą należałoby przekazać do procedowania 

Radzie Powiatu Otwockiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.     

 Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż ww. skarga w świetle treści art. 227 Kpa jest bezzasadna. 

Pouczenie: 

Zgodnie z treścią art. 239 Kpa „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”. 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,  

Wniosków i Petycji  

Krzysztof Olszewski 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 

 

 


