
UCHWAŁA  NR XVIII/115/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lutego 2016 r. na działalność Starosty Opolskiego. 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

23 ), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 lutego 2016 r. na działalność Starosty 

Opolskiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej 

sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego zobowiązując go 

do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

 

     Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do 

     Uchwały Nr XVIII/115/16 

    Rady Powiatu Opolskiego 

    z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA  

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 roku 

rozpatrzyła skargę złożoną przez …………… jako pełnomocnika ……………. W wyniku 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja 

ustaliła, co następuje: 

1. W dniu 7 kwietnia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynął wniosek 

………………… o zmianę przeznaczenia 0,99 ha gruntów leśnych na działki rolne, położonych 

na działce 1600/8 km 1 położonej w Kotorzu Małym gm. Turawa. Do wniosku załączone było 

pełnomocnictwo dla ………………... 

2. Dnia 9 kwietnia 2015 r. zawiadomiono stronę  o wszczęciu postępowania. 

3. Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. wezwano  upoważnionego przedstawiciela stron do stawienia 

się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 9 00 na działce 1600/8 km.1 „celem wskazania 

przedmiotowej powierzchni oraz uczestniczenia w jej oględzinach”.  

4. Dnia 24.04.2015 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu przeprowadzili  oględziny w 

obecności zainteresowanych oraz pełnomocnika. W trakcie oględzin działki przewidzianej do 

przekształcenia pracownicy Starostwa stwierdzili iż działka nie została wydzielona w sposób 

jednoznaczny, a zainteresowani nie potrafili określić obszaru wyszczególnionego we wniosku. 

Na powyższą okoliczność spisano protokół, który został podpisany przez wszystkich uczestników 

oględzin. 

5. W celu uzupełnienia wniosku dnia 29 kwietnia 2015 roku wystosowano wezwanie do 

zainteresowanych do jednoznacznego oznakowania wyszczególnionej we wniosku powierzchni 

lasu. 

6. Dnia 18 maja 2015 roku drogą elektroniczną  zainteresowani złożyli powiadomienie o wykonaniu 

zalecenia  poprzez oznakowanie  wnioskowanej powierzchni lasu do przekwalifikowania.  

7. Pismem z dnia 19 maja 2015 r.  wezwano zainteresowanych o stawienie się w dniu 26.05.2015 r. 

celem  dokonania ponownych oględzin  działki. Wnioskodawcy, pomimo odebrania wezwania, 

nie stawili się w wyznaczonym dniu  na oznaczonym terenie. Pracownik prowadzący sprawę 

spisał na tę okoliczność protokół, wskazując jednocześnie, iż dwa boki spośród czterech  nie 

wyznaczają linii prostej, co uniemożliwia ustalenie w terenie powierzchni wskazanej we 

wniosku.  

8. Dnia 27 maja 2015 r. wpłynęło do starostwa  pismo …………..  informujące o niemożności 

uczestniczenia w oględzinach.  

9. Dnia 29 maja 2015 roku ponownie wezwano wnioskodawców do prawidłowego oznaczenia w 

terenie powierzchni wyszczególnionych w złożonym wnioski, gdyż jest to niezbędne do  

dokonania jej pomiaru i potwierdzenia w terenie faktycznego areału przeznaczonego do zmiany 

na użytek rolny. 

10. Zainteresowani  nie oznakowali terenu według zaleceń pracowników starostwa. 

11. Dnia 9 czerwca 2015 roku złożyli skargę do Starosty Opolskiego na opieszałość i niekompetencję 

postępowania.          

12. Na podstawie art. 234 KPA w dniu 26.06.2015 r. Starosta Opolski powiadomił skarżących, iż w 

związku z toczącym się postępowaniem w sprawie, której dotyczyła skarga, została ona  

włączona w akta sprawy i będzie  rozpatrzona w toku prowadzonego postępowania. 

13. Dnia 1 lipca 2015 roku wezwano  ponownie wnioskodawców do oznakowania terenu w sposób 

umożliwiający pomiar jednoznacznie ustalający rozmiar powierzchni 0,99 ha.  

14. …………, dnia 02.07.2015 r. złożył ponowną skargę, odmawiając w dalszym ciągu oznaczenia w 

terenie powierzchni lasu przeznaczonej do zmiany na użytek rolny. 

15. Dnia 14.07.2015 r. Starosta Opolski poinformował …………, że w związku z toczącym się 

postępowaniem w sprawie, której dotyczyła skarga, na podstawie art. 234 KPA, skarga została 

włączona do akt sprawy. W piśmie szczegółowo wyjaśniono skarżącemu konieczność oznaczenia 



w terenie powierzchni lasu przeznaczonej do zmiany na użytek rolny. Mylnym jest twierdzenie 

skarżącego, że organ w żadnym piśmie nie odniósł się do przedmiotu skargi. Wyjaśnienia 

zawarte zostały w powyższym piśmie.  

16. W dniu 21.07.2015 r. wystosowano do wnioskodawców zawiadomienie o zakończeniu 

postępowania informując o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w powyższej 

sprawie. 

17. W dniu 4.08.2015 r. wydano decyzję odmawiającą przekwalifikowania lasu na użytek rolny wraz 

z obszernym uzasadnieniem.  

18. ……………, jako pełnomocnik wnioskodawców, od wydanej decyzji złożył odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją znak SKO.I/40/2129/2015/rl  z dnia 15.10.2015 r. 

utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. 

 

Komisja Rewizyjna w trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że Starosta Opolski 

wykonał czynności administracyjne zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób staranny i rzetelny,  

zachowując zasady terminowości określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy uznaje skargę za 

bezzasadną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


