
 

UCHWAŁA NR ………/2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego 

 

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

administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 31.07.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego 

dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz 

działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego polegającego na wypłacie odszkodowania za 

nabycie przez Powiat działki nr ew. 1141/1 obręb Stary Kraszew, gmina Klembów, Rada 

Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje 

skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu. 

 

§ 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 ……….. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……….. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 01.08.2017r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z 

dnia 31.07.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczące nienależytego 

wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu 

Wołomińskiego polegające na wypłacie ze środków publicznych odszkodowania w 

wysokości 4.440 zł za nabycie działki nr ew. 1141/1 obręb Stary Kraszew, gmina Klembów. 

Skarżący zarzuca, że Starosta Wołomiński dokonał wypłaty środków publicznych za 

nieistniejącą nieruchomość. Zarzut ten ma swoje źródło w omyłce pisarskiej skarżącego, 

który w korespondencji z Wydziałem Geodezji Starostwa użył nazwy Stary Karszew zamiast 

Stary Kraszew. Został poinformowany, że miejscowość o nazwie Stary Karszew nie znajduje 

się na terenie Powiatu Wołomińskiego i tutejszy urząd nie prowadzi żadnej dokumentacji dla 

działek w wymienionej przez niego miejscowości. Ponadto w swoim wniosku skarżący 

błędnie posłużył się udzielonymi mu informacjami na temat kilku różnych wniosków 

dotyczących tej samej nieruchomości. Natomiast w skardze do Rady użył poprawnej nazwy 

Stary Kraszew. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 31.08.2017r., 19.09.2017r., 25.09.2017r., 

27.09.2017r., 28.09.2017r. po zapoznaniu się wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji 

wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. 

Wysokość odszkodowania (28.080 zł) za działkę o nr ew. 1141/1 obręb Stary 

Kraszew, gmina Klembów, została ustalona w drodze rokowań, a wypłaty odszkodowania  

dokonano w dniu 14.12.2012r. 

Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 

 

Igor Sulich 


