
UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z paragrafem 43 ust. 5 Statutu Powiatu Opolskiego, pismem Nr R.P.A.R. 0047-15/07 
z dnia 22 marca 2007 r. Przewodnicz�cy Rady Powiatu Opolskiego wyst�pił do Komisji Rewizyjnej z 
wnioskiem o przeprowadzenie post�powania wyja�niaj�cego dot. skargi zło�onej przez Pana Andrzeja 
Szub� na działalno�� Starosty Opolskiego. 
 
 W zwi�zku z powy�szym Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca 2007 r. przeprowadziła 
post�powanie wyja�niaj�ce. 

 
W wyniku przeprowadzonego post�powania wyja�niaj�cego  ustalono, co nast�puje:  
 
Pan Andrzej Szuba, wyst�puje jako pełnomocnik Pana  Henryka Raczek w sprawie 

prowadzonej przez Wydział Ochrony �rodowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, dotycz�cej 
porzucenia przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin na drodze le�nej pomi�dzy oddziałami 139 i 
140 Le�nictwa Karmonki na terenie Nadle�nictwa Olesno (sprawa nr O� DLP.0714/4/1/01) i na 
gruntach rolnych w miejscowo�ci Łowkowice, gmina Kluczbork (sprawa nr O�.DPL.0714/4/01), 
których sprawcami s� pa�stwo Urszula i Henryk Raczek.  

W zwi�zku z zarzutami skar��cego si� Starosta Opolski przeprowadził post�powanie 
wyja�niaj�ce w przedmiotowej sprawie, które wykazało, �e post�powanie administracyjne 
prowadzone było z pomini�ciem niektórych obowi�zków wynikaj�cych z kpa. Ww. post�powanie 
prowadzone było od dłu�szego czasu. Naczelnik Wydziału Ochrony �rodowiska, Pani Helena Czaja, 
wyja�niła, �e prawd� jest, �e prowadz�cy spraw� pracownik popełnił bł�d nie powiadamiaj�c strony 
post�powania o niemo�liwo�ci załatwienia sprawy we wcze�niej wskazanym terminie ostatecznego 
załatwienia sprawy. 

Dlatego te� Starosta Opolski rozpatrzył w cz��ci skarg�, jako wła�ciwy organ do rozpatrzenia 
skargi na działalno�� starostwa. Pismem z dnia 15 marca 2007 r.(Nr OR.AS. 0552-1/07) zawiadomił 
skar��cego si�, �e skarga w cz��ci dotycz�cej post�powania w sprawie porzuconych 
przeterminowanych �rodków ochrony ro�lin, jest uzasadniona.  

Z uzyskanej opinii prawnej w przedmiotowej sprawie wynika, �e rozstrzygni�cie skargi w 
cz��ci dotycz�cej zarzutów wobec pracownika Starostwa Powiatowego w Opolu przez Starost� 
Opolskiego, a w pozostałym zakresie przez Rad� Powiatu Opolskiego jest zgodne z prawem i 
wła�ciwe. 

Zgodnie z §10 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.  Nr 5, poz. 46), je�li skarga 
dotyczy spraw do rozstrzygni�cia których wła�ciwe s� ró�ne organy, ka�dy z tych organów, rozpatruje 
sprawy nale��ce do jego wła�ciwo�ci. 

Uwzgl�dniaj�c powy�sze, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła jedynie zarzuty poruszone w 
skardze dotycz�ce postawy Starosty Opolskiego. W wyniku dyskusji, po wysłuchaniu wyja�nie� 
Starosty ustalono, �e post�pił on wła�ciwie odsyłaj�c pełnomocnika przedmiotowego post�powania do 
Wydziału Ochrony �rodowiska Starostwa Powiatowego w Opolu celem uzyskania wyja�nie� w 
zakresie sposobu i terminu załatwienia ww. sprawy.  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu sprawy zwi�zane 
z ochron� �rodowiska nale�� do zakresu działania Wydziału Ochrony �rodowiska.  

Bior�c powy�sze pod uwag� uznano, �e skarga zło�ona przez Pana Andrzeja Szub� na 
postaw� Starosty Opolskiego jest nieuzasadniona.       
 
  
 
 
 


