
UCHWAŁA NR XIX/119/08 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Opolskiego 

 

 

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

(Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy dot. skargi Pana Krzysztofa Neugebauera, Rada 

Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

  

Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 3 listopada 2008 r. Pana Krzysztofa Neugebauera na 

działalność Starosty Opolskiego i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 

XIII/75/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 2008 r. i Uchwały Nr XVII/107/08 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 r. w tej samej sprawie, z przyczyn omówionych 

szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego do przesłania odpisu uchwały 

wraz z uzasadnieniem skarżącemu.  

 

§ 3 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 

        Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały  

Rady Powiatu Opolskiego  

Nr XIX/119/08  

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Skarga Pana Krzysztofa Neugebauera dot. sprawy dwukrotnie rozpatrywanej przez 

Radę Powiatu Opolskiego, która dwukrotnie uznała ją za bezzasadną i tę bezzasadność wykazał 

w odpowiedzi na skargę (uchwała Nr XIII/75/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 marca 

2008 r. i uchwała Nr XVII/107/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 października 2008 r.).  

W kolejnej skardze z dnia 3 listopada br. nie wskazano nowych okoliczności wobec 

tych, które były podnoszone w poprzednich skargach uznanych za bezzasadne, stąd spełnione 

zostały pozytywne przesłanki wynikające z art. 239 § 1 Kpa umożliwiające skorzystanie z 

uproszonego trybu rozstrzygnięcia kolejnej skargi Pana Krzysztofa Neugebauera (uchwałą 

Komisji Rewizyjnej z dnia 4 grudnia 2008 r, badającej skargę).  

W piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada br., Pan Krzysztof Neugaebauer, 

pouczony również został, iż: „postępowanie skargowe prowadzone w trybie przepisów Kpa, 

dot. skarg i wniosków jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze 

uproszczonym, które kończy się czynnością materialną – techniczną tj. zawiadomieniem o 

sposobie załatwienia skargi.  

W postępowaniu tym nie rozstrzyga się konkretnej sprawy administracyjnej, w związku 

z czym nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od stanowiska zajętego przez organ 

rozpatrujący skargę.”  

Mając powyższe okoliczności na uwadze skargę uznać należy za bezzasadną i 

podtrzymać stanowisko Rady wyrażone w poprzednich uchwałach, w tej sprawie.  

 

 


