
UCHWAŁA NR…   2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………2018 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  

 

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

administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 19.01.2018r. na działania Starosty Wołomińskiego 

dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz 

działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego polegającego na wielokrotnym, 

uporczywym i celowym kierowaniu do niego bezprzedmiotowej korespondencji, 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 22.01.2018 wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z 

dnia 19.01.2018. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczące nienależytego 

wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i 

Powiatu Wołomińskiego polegającego na wielokrotnym, uporczywym i celowym kierowaniu 

do niego bezprzedmiotowej korespondencji. 

 

 

Skarżący zarzuca: 

 bezprzedmiotowość kierowanego do niego pisma, o sygnaturze 

WGN.680.14.2018.KG, wskazując że brak w nim jest przedmiotu postępowań, 

oznaczeń i konkretnych żądanych opłat, ograniczając się do wskazania ogólnego 

żądania zapłaty 514,60 zł  

 wprowadzenia w błąd co do bezkosztowego doręczenia odpowiedzi  

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12.01.2018, po analizie dokumentacji sprawy, 

stwierdza, że: 

 pomimo nieprecyzyjnego oznaczenia spraw i ich kosztów w piśmie z dnia 15.01.2018 

sygnatura WGN.680.14.2018.KG, skierowanego do Skarżącego prawdopodobnie 

istniała możliwość identyfikacji, przez niego samego, złożonych, za pośrednictwem 

jego osobistej skrzynki mailowej, łącznie 83 wniosków, zapytań w trybie dostępu do 

informacji publicznej (składane w dniach 31.12.2017 do 02.01.2018).  

Do skarżącego zostało również wysłane dodatkowe pismo w dniu 2 lutego 2018 roku 

o sygnaturze WGG.680.14.2018 KG zwierające właściwie przypisane sygnatury 

spraw oraz jednostkowe koszty doręczenia.  

Powyżej opisane zdarzenie i załatwienie sprawy nie może być traktowane jako 

nienależyte wykonywania obowiązków i rażące naruszenie prawa.  

 W kwestii bezkosztowego doręczenia odpowiedzi należy przyjąć, iż sposoby 

doręczenia oraz koszty związane z wytworzeniem i przekazaniem informacji 

publicznej szczegółowo reguluje zarządzenie Starosty Wołomińskiego nr 149.2017 z 

dnia 28 lipca 2017 roku, które jest znane skarżącemu (w jednym ze swych wniosków 

skarżył on zastosowane tam zapisy dotyczące pobierania opłat za udzielane 

odpowiedzi), dlatego też również drugi zarzut nie może być traktowany jako działanie 

na szkodę kogokolwiek. 

 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie doszło do nienależytego 

wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i 

Powiatu Wołomińskiego. 

Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

Igor Sulich 


