
UCHWAŁA NR IX/47/07 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 października 2007 r. 

 

 

w sprawie 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.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność Starosty Opolskiego, złożonej przez Pana 

Zygmunta Lustyka, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną postępowania 

wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 

następuje; 

 

§ 1 

 

Skargę Pana Zygmunta Lustyka, otrzymaną w dniu 26 lipca 2007 r. na działalność Starosty 

Opolskiego, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały, uznaje się za nieuzasadnioną. 

 

§ 2 

 

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Załącznik do 

     Uchwały Rady Powiatu 

      Opolskiego Nr IX/47/07 

z dnia 25 października 2007 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego, działając zgodnie ze statutem Powiatu 

Opolskiego, przekazał do realizacji Komisji Rewizyjnej uchwałę Nr VIII/45/07 z dnia 28 sierpnia 

2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dot. skargi złożonej przez Pana 

Zygmunta Lustyka na działalność Starosty Opolskiego. 

 

 W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w dniu 19 września 2007 r. przeprowadziła 

postępowanie wyjaśniające w przedmiocie złożonej skargi. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje: 

 
W dniu 26 lipca 2007 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego skarga Pana Zygmunta 

Lustyka, zamieszkałego w Opolu, skierowana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 

dotycząca działalności Starosty Opolskiego. Ponadto w dniu 6 sierpnia 2007 r. na adres 

przewodniczącego rady powiatu opolskiego ww. przekazał pismo, w którym wnosi o: 

1. anulowanie Postanowienia nr OR.DN 0552-24/06 z dnia 8 maja 2006 r. oraz w ślad za 

tym wycofanie od prezydenta Miasta Opola przesłanej mu jego skargi z dnia 

10.04.2006 r. a nadto powiadomienie o tym pozostałych adresatów tego 

postanowienia. 

2. zwrotne przesłanie otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Warszawie za pismem DKiW-E-052-1627/06/BZ z 24.04.2006 r. jego skargi z dnia 

10.04.2006, gdyż jej załatwienie leży w gestii tamt. Ministerstwa oraz Ministerstwa 

Infrastruktury. 

Zapoznano się z całością korespondencji prowadzonej z panem Lustykiem. Z dokumentów 

zgromadzonych w tej sprawie przez Starostwo Powiatowe w Opolu wynika, że:  

W miesiącu kwietniu 2006 r. Pan Lustyk zwrócił się do MSWiA o udzielenie wyjaśnień w 

kwestii pobierania opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne 

wpisy „w zakresie sprawności technicznej pojazdu”. 

 Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA pismem nr DKSiW-E-052-1627/06/BZ z 

24.04.2006 r. przesłał wspomniane podanie Starostwu Powiatowemu w Opolu. 

 Postanowieniem nr OR.DN.0552-24/06 z 8.05.2006 r. wydanym na podstawie art. 65 par.1 

Kpa, Wicestarosta działający z upoważnienia Starosty Opolskiego przekazał według właściwości 

pismo MSWiA do Urzędu Miasta Opola. 

 Przedmiotowe postanowienie pismem z 23.05.2006 r. zaskarżył Pan Lustyk, wskazując jako 

organy kompetentne do załatwienia jego pisma MSWiA oraz Ministerstwo Infrastruktury. Zażalenie 

skierowano, zgodnie z udzielonym pouczeniem, do Wojewody Opolskiego, który z kolei przesłał je 

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu (pismo nr PN.I-SJ-0713-9/2006 z 30.05.2006 r.) 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznając, że podanie ww. należało przekazać do 

właściwości zwykłym pismem postanowieniem Nr SKO-I-2104/2006 z 17.07.2006 r. uchylił 

zaskarżone postanowienie z dnia 8 maja 2006 r. 

 Przekazanie właściwemu organowi, tj. Prezydentowi Miasta Opola, wniosku Pana Lustyka z 

dnia 10.04.2006 r. o udzielenie wyjaśnień w kwestii „pobierania opłat za wydanie dowodu 

rejestracyjnego” nastąpiło wraz z przekazaniem ww. postanowienia Starosty Opolskiego. Mimo tego, 

Pan Lustyk nadal prowadził korespondencję w przedmiotowej sprawie ze Starostwem Powiatowym, a 

nie z Prezydentem Miasta Opola.  

 

 

 



Stwierdzono również, że każdorazowo udzielono ww. odpowiedzi na jego pisma. I tak: 

- na pismo z dnia 4.04.2007 r. odpowiedzi udzielił Wicestarosta, działający z upoważnienia Starosty 

pismem nr OR.DN.0052-24/06 z dnia 19.04.2007 r.  

- na pismo z dnia 26.05.2007 r.(data wpływu 28.05.2007 r.) odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady 

Powiatu Opolskiego, Pan Stefan Warzecha (pismo z dnia 5.06.2007 r. Nr OR.DN.-0552-24/06) 

- w związku z pismem skarżącego się z dnia 10.06.2007 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan 

Warzecha, w dniu 21.06.2007 r. podczas obrad sesji zapoznał radnych z treścią korespondencji 

prowadzonej z Panem Lustykiem w sprawie działań związanych z jego wnioskiem, o czym skarżący 

się został poinformowany pismem z dnia 22.06.2007 r. 

W wyniku dyskusji, po wysłuchaniu wyjaśnień służb Starosty Opolskiego, członkowie 

Komisji Rewizyjnej uwzględniając zgromadzoną dokumentację wraz z opiniami radców prawnych 

uzyskanymi w przedmiotowej sprawie, uznali, że zarzuty poruszane w złożonej przez pana Lustyka 

skardze, dotyczące zaniedbań lub nienależytego wykonania zadań przez Starostę Opolskiego, nie 

potwierdziły się.  

Skarżący się każdorazowo otrzymywał wyczerpującą odpowiedź na składane przez niego 

pisma. Jedynie, co zostało wyartykułowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylając 

wydane z upoważnienia Starosty Opolskiego postanowienie z 8 maja 2006 r. Nr OR.DN.0552-24/06, 

do zakwestionowania była wyłącznie forma przekazania sprawy, co zostało naprawione w chwili 

przekazania sprawy do właściwego organu, tj. Prezydenta Miasta Opola (pismo z dnia 8 maja 2006 r.) 

Dlatego też wniosek Pana Lustyka o anulowanie postanowienia (już uchylonego) i 

przekazanie pisma (do którego właściwym organem do załatwienia jest prezydent Miasta Opola) do 

MSWiA nie jest możliwe.  

Uwzględniając powyższe skargę należy uznać za nieuzasadnioną 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


