
UCHWAŁA NR XIII-153/2019 

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 Postepowania 

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.1510.19.2019 z dnia 15 lipca 2019r. na Starostę 

Wołomińskiego dotyczącą niewypełnienia obowiązków ustawowych rażącego naruszenia 

praworządności oraz interesów skarżącego poprzez odmowę wykonania prawomocnego 

postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego nr 39 z dnia 26.03.2019r. w zakresie zarządzenia wyjaśnienia przyczyn 

bezczynności i ustalenia winnych bezczynności oraz niepodjęciu środków zapobiegających 

dalszej bezczynności 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-153/2019 

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 wypełniania 

obowiązków ustawowych, rażące naruszenie praworządności oraz naruszenie interesów 

skarżącego poprzez odmowę wykonania prawomocnego postanowienia MWINGiK nr 39 z dn. 

26.03.2019r. w zakresie zarządzenia wyjaśnienia przyczyn bezczynności i ustalenia winnych 

bezczynności oraz niepodjęcia środków zapobiegających dalszej bezczynności, która zdaniem 

skarżącego ma nadal miejsce, pomimo kolejnych licznych  pism kierowanych w tej sprawie do 

skarżonego. 

 

W postanowieniu nr 39 z dnia 26.03.2019r. MWINGiK stwierdza przewlekłość Starosty 

Wołomińskiego w poniższej sprawie, która nie nosi znamion rażącego naruszenia prawa, 

zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, zarządza wyjaśnienie przyczyn  

i ustalenie osób winnych przewlekłości oraz podjęcie kroków zapobiegających przewlekłości 

w przyszłości. 

 

Starosta Wołomiński, pismem WGG.6620.16456.2018ML z dnia 08.07.2018r. 

odpowiadając na wniosek skarżącego z dnia 25.06.2019r. w związku z postanowieniem nr 39 

MWINGiK udzielił Skarżącemu odpowiedzi na piśmie znak WGG 6620.16.456.2018.ML. 

 

W związku z faktem iż MWINGiK w postanowieniu nr 39 nie stwierdza rażącego 

naruszenia prawa nie jest obligatoryjnym, by Starosta podejmował czynności zmierzające 

wskazywania personalnie pracowników winnych, jak również podejmowania środków 

zapobiegających z uwagi na brak znamion przewlekłości.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z materiałami sprawy uznała, iż 

została ona rozpatrzona prawidłowo w związku z powyższym, skargę uznaje się za bezzasadną.  

 

Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego postanawia jak na wstępie. 

 

Jednocześnie informuje się skarżącego, ze zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. 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 

 


