
UCHWAŁA NR XV-181/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 rozpoznaniu skargi o sygnaturze RPW.1510.24.2019 z dnia 27 września 2019 roku na działanie 
Starosty Wołomińskiego dotyczącej: nieudzielenia odpowiedzi w terminie, 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
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Załącznik  

do Uchwały Nr XV-181/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia 19 grudnia 2019r. 

 

 

W dniu 27 września 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęła 

skarga na działanie Starosty Wołomińskiego złożona w związku z nieudzieleniem odpowiedzi 

w terminie. 

 

W dniu 12 września 2019 roku Skarżący złożył wniosek o udzielenie informacji 

prasowej dotyczącej: wskazania szkół, podlegających powiatowi wołomińskiemu, które nie 

dopełniły obowiązku posiadania gabinetu profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły i nie 

zawarły stosownych umów oraz które nie dopełniły obowiązku posiadania gabinetów 

dentystycznych i nie zawarły stosownych umów. 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Sekretarza Powiatu Wnioskującemu 

została udzielona odpowiedź w dniu 10 października, dlatego też należy uznać skargę za 

bezzasadną. Pracownik bezpośrednio odpowiedzialny za terminowe udzielenie odpowiedzi 

został także pouczony o swoich obowiązkach. 

 

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. 
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