
 
 
 
 
 

Projekt 
 

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 (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r. poz.1526) w związku z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), art. 3 § 2 pkt 8 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 
2022 r. Pana J.S. w zakresie przekroczenia terminów udostępnienia informacji publicznej  
i przekroczenia terminu podania informacji o wysokości opłaty z tego tytułu. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do poinformowania Skarżącego, że 
właściwym do rozpatrzenia ww. skargi 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 

 
Z kancelarii Powiatu w dniu 29 listopada 2022 r.  do Biura Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana 

J.S. na działalność Starosty Powiatu Otwockiego w zakresie przekroczenia terminów udostępnienia informacji 
publicznej i przekroczenia terminu podania informacji o wysokości opłaty z tego tytułu.  

 
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 posiedzenia 30 listopada 2022 r. 

poddała analizie przedmiotową skargę  i zwróciła się o opinię prawną.  

W swojej opinii Kancelaria Adwokacka zwróciła uwagę, że ustawodawca wprawdzie nie wprowadził wprost w 
ustawie o dostępie do informacji publicznej przepisu o możliwości złożenia skargi na bezczynność organu, ale 
prawo takie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. 

W zakresie skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej zgodnie  
z art. 21 u.d.i.p. stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:  

   1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;  

   2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.  

 W przywołanym art. 21 u.d.i.p. ustawodawca zdecydował się więc na wprowadzenie dwuinstancyjnej sądowej 
kontroli decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej. Podmioty 
wskazane w art. 50 p.p.s.a. mogą wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (właściwego dla 
siedziby organu administracji publicznej, którego dotyczy skarga), a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego od wyroku sądu pierwszej instancji.  

W sytuacji, w której organ uzna, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej lub też nie jest w 
posiadaniu żądanej informacji, jest on zobowiązany poinformować o tym wnioskującego. Wówczas wnioskujący 
nieusatysfakcjonowany z takiego załatwienia sprawy może złożyć skargę na bezczynność organu do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wynika to bezpośrednio z art. 3 p.p.s.a., zgodnie  
z którym sądy administracyjne orzekają także w sytuacji bezczynności organu w przypadkach określonych w art. 
3 § 2 pkt 1-4 P.p.s.a.   

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 przekroczenia terminów udostępnienia informacji publicznej i przekroczenia 
terminu podania informacji o wysokości opłaty z tego tytułu należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Otwockiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Krzysztof Olszewski 


