
UCHWAŁA NR XIII-152/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 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 rozpatrzeniu skargi o sygnaturze RPW.1510.18.2019 z dnia 15 lipca 2019 roku na Starostę 

Wołomińskiego dotyczącą: nienależytego wypełniania obowiązków ustawowych oraz odmowy 

wykonania postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego nr 60/2019 z dnia 18.04.2019r. oraz uniemożliwienie dostępu do informacji 

posiadanej dokumentacji, 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. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr XIII-152/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia 30 października 2019r. 

 

 

W dniu 14 sierpnia 2019r. za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wpłynęła do Rady Powiatu 

Wołomińskiego skarga Pana J.S z dnia 15 lipca 2019r. dotycząca: nienależytego niewypełniania 

obowiązków ustawowych, rażącego naruszania praworządności i Interesów Skarżącego, 

poprzez odmowę wykonania prawomocnego postanowienia MWINGiK nr 60/2019 z dnia 

18.04.2019r. w zakresie zarządzenia wyjaśnienia przyczyn bezczynności i ustalenia winnych 

bezczynności oraz niepodjęcia środków zapobiegających dalszej bezczynności, która ma nadal 

miejsce, o czym organ wie z urzędu, na podstawie kierowanych do niego licznych pism w tej 

sprawie. 

 

Z przedstawionej dokumentacji wynika że wniosek złożony w trybie przepisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej ma być rozpatrzony w trybie tej ustawy. Niedopuszczalne 

jest rozpatrywanie tego samego wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  

i jednocześnie w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Odnośnie sposobu właściwego złożenia wniosku o udzielenie informacji  

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Skarżący zgodnie z ustawą Prawo 

geodezyjne i kartograficzne został poinformowany. 

 

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

jednogłośnie uznała, iż została ona rozpatrzona 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 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 
 


