
Projekt 

 

 
UCHWAŁA NR …../20.. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……..20.. r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  

 

Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana W. S.  

z dnia 22.07.2015r. na Starostę Wołomińskiego o naruszenie praworządności, nienależyte 

wykonywanie elementarnych obowiązków, nierzetelne prowadzenie rejestru gruntowego, 

poświadczenie nieprawdy w wystawianych informacjach z tego rejestru oraz o naruszenie 

elementarnych zasad etyki urzędniczej i wskazuje Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ właściwy dla złożenia 

skargi. 

 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana 

W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz  

z załącznikiem do uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr…./20.. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia .….20.. r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 23.07.2015 r. wpłynęła skarga Pana W. S. z 22.07.2015r. na Starostę 

Wołomińskiego o naruszenie praworządności, nienależyte wykonywanie elementarnych 

obowiązków, nierzetelne prowadzenie rejestru gruntowego, poświadczenie nieprawdy  

w wystawianych informacjach z tego rejestru oraz o naruszenie elementarnych zasad etyki 

urzędniczej.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia oraz w dniu 7 października br. 

zapoznała się ze złożoną skargą oraz wyjaśnieniami przedłożonymi przez Starostę 

Wołomińskiego oraz Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków. Po analizie zebranego 

materiału, wnioskuje się o wskazanie Skarżącemu właściwego organu jakim jest Mazowiecki 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ponieważ Rada Powiatu 

Wołomińskiego nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. 

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej dostrzegają problem w bieżącym 

aktualizowaniu rejestru gruntów prowadzonym, jako zadanie zlecone, przez tutejszy Wydział 

Ewidencji Gruntów i Budynków. Mając świadomość obecnej sytuacji, czyli ograniczonych 

zasobów finansowych, pochodzących z dotacji na zadania zlecone, zaleca się rozważenie 

możliwości wystąpienia Starosty do dysponenta środków z wnioskiem o zwiększenie 

poziomu dofinansowania przeznaczonego na prowadzenie państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejsze realizowanie 

powierzonych zadań.  

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

 

Igor Sulich 


