
           

Uchwała Nr XVII/124/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego  

 

 

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

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 04 listopada 2019 r.                         

złożonej na Starostę Opolskiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 listopada 2019 r. złożonej na Starostę 

Opolskiego  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 09 

stycznia 2020 r. rozpatrzyła skargę z dnia 04 listopada 2019 r. złożoną przez Pana xxxxxxxxx na 

decyzję Starosty Opolskiego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 27.11.2019 r. Wyżej wymieniona 

skarga została przekazana do załatwienia według właściwości Radzie Powiatu Opolskiego przez 

Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 26.11.2019 r. Nr PSiZ.III.1411.4.2019.BW.  

Skarga dotyczy niezadowolenia Skarżącego na decyzję Starosty Opolskiego dotyczącą 

odmowy udzielenia zgody na przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                      

w Ozimku – poza rejonizacją. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po przeanalizowaniu całości 

dokumentacji Komisja ustaliła, co następuje: 

W dniu 21 października 2019 r. Pani xxxxxxxxxx  zamieszkała w Opolu zwróciła się do 

Starosty Opolskiego z prośbą o możliwość przebadania syna, a zarazem wydania orzeczenia w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. W udzielonej odpowiedzi z dnia 22 października 

2019 r. Starosta nie wyraził zgody między innymi z uwagi na wydłużający się czas oczekiwania na 

badanie dzieci z terenu Powiatu Opolskiego. 

W związku z powyższym, Pan xxxxxxxxxxx zwrócił się do Wojewody Opolskiego                     

o zmianę decyzji podjętej przez Starostę Opolskiego. Z pisma Kuratorium Oświaty w Opolu 

rozpatrującego żądanie Skarżącego wynika, że do kompetencji Kuratora Oświaty nie należy 

wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej do udzielenia pomocy konkretnemu 

dziecku. W tym samym piśmie Kurator wskazuje regulację art. 14 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.199 ze zm.), który brzmi: „organ 

prowadzący określa teren działania poradni”.  

Zgodnie z delegacją ustawową Rada Powiatu Opolskiego podjęła Uchwałę Nr XX/173/01               

z dnia 28 czerwca 2001 r., w której określiła zasięg terytorialny działania Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ozimku, którym jest Powiat Opolski. 

Ponadto treść § 14 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia wskazuje, iż poradnia udziela pomocy 

dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę 

na terenie powiatu. Natomiast w przypadku dzieci nieuczęszczających do wskazanych placówek 

pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dlatego też 

właściwą do udzielenia pomocy dla dziecka osoby skarżącej jest Poradnia na terenie Miasta Opola. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego                

w trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdziła, że zarzuty Skarżącego podnoszone w skardze są 

niezasadne, a skargę na Starostę Opolskiego uznaje się za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


