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UCHWAŁA NR XLVI/319/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 8 września 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 1. Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 czerwca 2022 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. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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. 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/319/22 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 8 września 2022 r. 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uznania skargi za bezzasadną działalność Starosty 

Opolskiego 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2022 r. 
zapoznała się z treścią skargi z dnia 20 czerwca 2022 r. (data wpływu 24.06.2022 r.) Pana E.O., występującego 
w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik T.O., D.B. oraz K.N. 

Skarżący zarzucili Staroście Opolskiemu „samowolne dokonywanie wpisów własności” w ewidencji gruntów 
i budynków nieruchomości położonej w Skarbiszowicach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów 
i budynków obręb Skarbiszowice gmina Tułowice, jednostka rejestrowa: X, działka nr Y (przed scaleniem 
działka nr Z) arkusz mapy X o powierzchni 0.4500 ha, w rejestrze gruntów i budynków figurują: I.O. w 4/16 
części, M.O-T. w 4/16 części, E.O. w 4/16 części, E.O. w 1/16 części, T.O. w 1/16 części, D.B. w 1/16 części 
oraz K.N. w 1/16 części stwierdziła, że wszystkie zmiany w ewidencji gruntów i budynków były wprowadzane 
przez Starostę Opolskiego na podstawie dokumentów znajdujących się w Wydziale Geodezji i Kartografii 
Starostwa Powiatowego w Opolu, w tym Zawiadomień Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Czynności materialno-techniczne dokonywane były zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w trakcie postępowania wyjaśniającego 
stwierdziła, że zarzuty podnoszone w skardze są niezasadne i rekomenduje Radzie Powiatu Opolskiego uznanie 
skargi na działalność Starosty Opolskiego za bezzasadną. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty 
Opolskiego 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w trakcie postępowania wyjaśniającego 
stwierdziła, że zarzuty podnoszone w skardze są niezasadne i rekomenduje Radzie Powiatu Opolskiego uznanie 
skargi na działalność Starosty Opolskiego za bezzasadną. 

W związku ze złożoną skargą na działalność Starosty Opolskiego do kompetencji Rady Powiatu należy jej 
rozpatrzenie. Wobec powyższego po przeanalizowaniu całości sprawy, tj. przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przygotowano projekt Uchwały Rady Powiatu w tej 
sprawie. 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

  

Barbara Gwóźdź 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 

  

Stefan Warzecha 
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