
UCHWAŁA NR   ……………… 

RADY POWIATU  WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia   ………………..  2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego  

 

 

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

Po rozpoznaniu skargi o sygnaturze RPW.1510.15.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku na  

Zarząd Powiatu Wołomińskiego dotyczącej: niepodjęcia czynności w sprawie utworzenia 

powiatowej rady działalności pożytku publicznego; Rada Powiatu Wołomińskiego po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę za 

bezzasadną. 

 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia 

Skarżącego 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 … 

 

 

W dniu 1 sierpnia 2019 do  Rady Powiatu Wołomińskiego wpłynęła skarga Fundacji 

EKSPONAT reprezentowanej przez Pana P.Z z dnia 1 sierpnia 2019 dotycząca: niepodjęcia 

czynności w sprawie utworzenia powiatowej rady działalności pożytku publicznego.  

 

Z przedstawionej dokumentacji i wyjaśnień wynika, że: 

 

wnioskiem z dnia 5 czerwca rozpoczęto procedurę zmierzającą do utworzenia Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, dalej PRDPP.  

 

Po dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności, bez zbędnej zwłoki, w dniu 17 lipca Zarząd 

Powiatu Wołomińskiego podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia niezbędnych w tym przypadku 

konsultacji społecznych. Na uwagi oczekiwano do dnia 31 lipca 2019 roku.  

 

Przedstawiony i realizowany, przez Wydział Spraw Obywatelski, harmonogram prac jest 

rzetelny i realny, a przytoczone w piśmie z dnia 20 sierpnia 2019 roku wyjaśnienia Naczelnika 

Wydziału Spraw Obywatelskich dotyczące ostatecznego terminu rozpoczęcia funkcjonowania 

PRDPP są akceptowalne i z uwagi na złożoność zagadnienia nie może być mowy  

o bezczynności organu.  

 

Analizując akta sprawy Komisja stwierdza, iż również zarzut przewlekłości postępowania  

w tym przypadku jest bezzasadny. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z dokumentami sprawy jednogłośnie 

uznała, iż sprawa prowadzona jest prawidłowo. W związku z powyższym, skargę należy uznać 

za bezzasadną. 

 

Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego postanawia jak na wstępie. 

 

Jednocześnie informuję się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji 

 

Igor Sulich 

 


