
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXIX/211/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

w sprawie załatwienia skargi 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 2020 r. poz. 920) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 

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

2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 lutego 2021 r.                         

złożonej na działalność Starosty 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 Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi z dnia 3 

lutego 2021 r. złożonej na działalność Starosty Opolskiego. 

 

 

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

5 marca 2021 r. rozpatrzyła skargę z dnia 3 lutego 2021 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 

w Opolu 10 lutego 2021 r.) przekazaną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na podstawie 

art. 231 § 1, w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego na 

działalność Starosty Opolskiego w zakresie wydanej decyzji nr 207/2019 z dnia 14 marca 

2019 r. zatwierdzającej pozwolenie budowlane na budowę modelarni w Krasiejowie. 

Po zapoznaniu się ze skargą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje: 

 

Dnia 3 lutego 2021 r. Skarżąca złożyła do Ministra Klimatu i Środowiska skargę na 

działalność Starosty Opolskiego. Minister Klimatu i Środowiska na podstawie art. 231 KPA, 

w związku z art. 229 pkt 4 KPA przekazał dnia 9 lutego 2021 r. przedmiotową skargę Radzie 

Powiatu Opolskiego, właściwej do jej rozpatrzenia.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skargę z dnia 27 października 2020 r. badała na 

posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. uznając ją za bezzasadną. 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 25 lutego 

2021 r. oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała  

skargę na działalność Starosty Opolskiego w zakresie wydanej decyzji nr 207/2019 z dnia 14 

marca 2019 r. zatwierdzającej pozwolenie budowlane na budowę modelarni w Krasiejowie za 

bezzasadną. 

Po ponownym przeanalizowaniu skargi złożonej na działalność Starosty Opolskiego, 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzili, iż Skarżąca nie wskazała w 

skardze nowych okoliczności, w związku z czym podtrzymują swoje dotychczasowe 

stanowisko zawarte w Uchwale Nr 12/21 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego 

skargi z dnia 27 października 2020 r. na działalność Starosty Opolskiego, uznając ponownie, 

iż zarzuty podnoszone w skardze są niezasadne i zarekomendowała Radzie Powiatu 

Opolskiego uznanie skargi na działalność Starosty Opolskiego za bezzasadną.  
 
 
 

Naczelnik                 Przewodniczący 

Wydziału Organizacyjnego      Rady Powiatu Opolskiego 
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