UCHWAŁA NR XXXVIII/346/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego
Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po uprzednim zbadaniu skargi
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu do Rady
Powiatu w Koszalinie - 3 kwietnia 2018 r.) Pana (...) na działalność Starosty Koszalińskiego.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi oraz pouczenie wynikające z treści
art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zenon Dropko
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/346/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVIII/346/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego
Skarżący skierował skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego, który pismem
P- 2.1411.110.2018.AZ z dnia 28 marca 2018 r. przedmiotową skargę, zgodnie z art. 231
w związku z art 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, przekazał do rozpatrzenia według właściwości Radzie Powiatu
w Koszalinie.
W skardze Skarżący zarzuca Staroście Koszalińskiemu nieudzielenie odpowiedzi,
w terminie określonym w art. 237 kpa, na skargę wniesioną w dniu 12 lutego 2018 r. na
działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
Przedmiotową skargę, zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Powiatu Koszalińskiego rozpatrywała
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Koszalinie. W toku postępowania wyjaśniającego
Komisja ustaliła, że:
1) faktycznie w dniu 12 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Koszalinie wpłynęła
skarga Pana (...) z 2 lutego 2018 r. kierowana do Starosty Koszalińskiego;
2) przedmiotem w/w skargi były działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Koszalinie;
3) zgodnie z art. 231 w związku z art. 229 pkt 4 kpa Starosta Koszaliński przekazał
przedmiotową skargę do rozpatrzenia organowi właściwemu - Radzie Powiatu
w Koszalinie;
4) zarzuty Pana (...) w stosunku do działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Koszalinie były rozpatrywane w postępowaniu skargowym przez Radę Powiatu w
Koszalinie trzykrotnie:
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data wpływu skargi
do Rady Powiatu

data rozpatrzenia
skargi

sposób załatwienia

uwagi

22.08.2017 r.

13.09.2017 r.

Rada Powiatu
w Koszalinie
podjęła uchwałę
Nr XXXI/285/17
z dnia 13.09.2017 r.
uznając skargę
za bezzasadną

Pan (...) pismem z
dnia 14.09.2017 r.
został poinformowany
o sposobie
załatwienia sprawy

27.09.2017 r.

26.10.2017 r.

Rada Powiatu
w Koszalinie
podjęła uchwałę
Nr XXXII/292/17
z dnia 26.10.2017 r.
uznając skargę za
bezzasadną

Pan (...) pismem z
dnia 26.10.2017 r.
został poinformowany
o sposobie
załatwienia sprawy

17.11.2017 r.

21.12.2017 r.

Rada Powiatu
w Koszalinie
podjęła uchwałę
Nr XXXIII/307/17
z dnia 21.12.2017 r.
uznając skargę
za bezzasadną

Pan (...) pismem z
dnia 21.12.2017 r.
został poinformowany
o sposobie
załatwienia sprawy

(pismem z dnia
23.11.2017 r.
zawiadomiono
Skarżącego
o przedłużeniu
terminu załatwienia
skargi do
22.12.2017 r.)

5) w skardze wniesionej w dniu 12 lutego 2018 r. Pan (...) po raz czwarty kierował pod
adresem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie te same zarzuty:
1) rzekomego dopuszczania się oszustw;
2) poświadczania nieprawdy;
3) fałszowania dokumentów;
4) nieprawidłowości w sposobie prowadzenia korespondencji ze Skarżącym,
bez wskazania nowych okoliczności. Wobec powyższego zastosowano art. 239 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017
r. poz. 1257 z późn. zm.), który stanowi, że: "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
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właściwy

do

jej

rozpatrzenia

może

podtrzymać

swoje

poprzednie

stanowisko

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Powyższe
pouczenie zawierała każda z w/w uchwał Rady Powiatu w Koszalinie.
Na podstawie ustaleń faktycznych i prawnych poczynionych przez Komisję Rewizyjną,
w trybie określonym przez przepisy Statutu Powiatu Koszalińskiego, Rada Powiatu
w Koszalinie uznaje skargę Pana (...) za bezzasadną. Jednocześnie należy zaznaczyć,
że działania Starosty Koszalińskie nie noszą znamion

niedopełnienia obowiązków

służbowych i są w pełni zgodne z przepisami prawa zawartymi

w ustawie

z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z 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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