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PROTOKÓŁ NR 40/22 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

 
 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego odbyło się w godzinach od 1530 do 1630, 
przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz systemu radni.info. W spotkaniu 
udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 
Andrzej Solecki. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie skargi Pani A.L.B. 
3. Rozpatrzenie skargi Pana M.S. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia komisji. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Nie zgłoszono zmian do ww. porządku posiedzenia.  
 

Ad. 2 
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. 

Komisja ustaliła, iż zasadne jest niepotraktowanie sprawy jako skargi, w związku  
z czym wniesiona skarga jest bezzasadna.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  
 
Ad. 3 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego poddała analizie 
przedmiotową skargę, opinię prawną, pisemne wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 1 w Otwocku (Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych). 
 
1) 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, po zapoznaniu się z treścią skargi, przeglądem 
BIP na stronie internetowej szkoły, oraz analizą aktów prawnych dotyczących prowadzenia 
BIP, stwierdził, iż: 

1) wśród informacji publikowanych w BIP brakuje dokumentacji przebiegu i efektów 
kontroli; 

2) brak imienia i nazwiska co najmniej jednej osoby redagującej BIP. 
 
Komisja ustaliła, iż 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 
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dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia Pana Dyrektora dot. braków w Biuletynie Informacji 
Publicznej, należy skargę uznać za zasadną. 
 
2) 

Co do drugiego zarzutu dotyczącego nieudostępniania informacji publicznej na 
wniosek, 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 na wniosek należy przekazać Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w 
Otwocku - organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
 

Przewodniczący Komisji przedłożył projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi, informując o opinii Pana 
Mecenasa, mianowicie, iż powinno się poinformować Skarżącego, że właściwym do 
rozpatrzenia ww. skargi w zakresie drugiego zarzutu jest Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie.  

 
Komisja głosowała za treścią przedstawionego projektu uchwały oraz za przekazaniem 

projektu uchwały do Zarządu Powiatu Otwockiego, o poniżej treści § 1 i 2: 

„§ 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 przekazania skargi, 
o której mowa w § 1 uchwały, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku - organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia, wraz z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania Skarżącemu 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.”. 

Głosowanie: za – 3 osoby. 
 
Ad. 4 

Protokół Nr 38/22 z posiedzenia Komisji został przyjęty. 
 

Ad. 5 
 Nie zgłoszono spraw różnych.  
 
Ad. 6 
 Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  
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Sporządziła: 
 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 
 

Krzysztof Olszewski 


