
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVII/107/08 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 października 2008 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 
Krzysztofa Neugebauera, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną postępowania 
wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Skargę Pana Krzysztofa Neugebauera, otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2008 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. 
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Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/107/08 z dnia 9 września 2008 r. 
 

UZASADNIENIE 
w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego. 

 
Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XVI/104/08 z dni 28 

sierpnia 2008 r. przeprowadziła  w dniu 19 września 2008 r. postępowanie wyjaśniające dotyczące 
skargi złożonej przez Pana Krzysztofa Neugebauera dotyczącej postępowania przy załatwianiu sprawy 
z zakresu rejestracji pojazdu. 

Po zapoznaniu się z treścią skargi – odwołania z dnia 4 sierpnia 2008 r. (wpłynęła 7.08.2008 
r.) złożonej przez Pana Krzysztofa Neugebauera i całością korespondencji prowadzonej ze skarżącym 
się, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w wyżej wymienionej sprawie 
ustalono co następuje: 
 Pismem z dnia 29 listopada 2007 r. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Opola przekazał 
Staroście Opolskiemu skargę Pana Krzysztofa Neugebauera z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącą 
odmowy rejestracji pojazdu ze względu na brak poświadczenia własnoręczności podpisu na 
udzielonym pełnomocnictwie. 
Z treści pisma z dnia 20 grudnia 2007 r. Nr OR.AS.0551-3/07 jako odpowiedzi na skargę wynika, że 
Starosta Opolski uznał skargę za nieuzasadnioną. 
  Z rozstrzygnięciem skargi nie zgodził się Pan Krzysztof Neugebauer i zwrócił się pismem z 
dnia 27 grudnia 2007 r. do Starosty Opolskiego o ponowne przeprowadzenie postępowania w 
przedmiocie złożonej skargi. 
 Starosta Opolski pismem z dnia 2 stycznia 2008 r. Nr OR.AS.0551-3/07 podtrzymał swoje 
stanowisko zawarte w powołanej wyżej odpowiedzi na skargę z dnia 20 grudnia 2007 r. 
 Nie zgadzając się z powyższym Pan Krzysztof Neugebauer pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. 
zwrócił się do Wojewody Opolskiego o rozstrzygnięcie jego problemu poruszanego  w skardze 
związanego z koniecznością uzyskania poświadczenia własnoręczności podpisu na udzielonym 
pełnomocnictwie. W w/w piśmie skarżący się nazwał rozstrzygnięcie skargi przez Starostę Opolskiego 
samowolną dyskryminacją petentów. 
  Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli działając z upoważnienia Wojewody Opolskiego 
pismem z dnia 28 stycznia 2008 r. Nr NK.I-RG-0554-11/2008 w/w skargę z dnia 22 stycznia 2008 r. 
dotyczącą dyskryminacji obywateli przez Starostę Opolskiego w związku z rejestracją pojazdów 
przekazał do rozpatrzenia (wg właściwości) Radzie Powiatu Opolskiego. 
 Po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego Rada Powiatu 
Opolskiego Uchwałą z dnia 27 marca 2008 r. Nr XIII/75/08 z przyczyn omówionych w załączniku do 
uchwały uznała ją za nieuzasadnioną. O sposobie załatwienia skargi przez Radę skarżący został 
poinformowany pismem z dnia 4 kwietnia br Nr OR.AD.0552-1/08. W dniu 16 kwietnia 2008 r. Pan 
Krzysztof Neugebauer wysłał na adres Rady Powiatu Opolskiego (wpłynęło w dniu 21 kwietnia 2008 
r.) skargę na innego pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu. W związku 
z czym Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. poinformował 
skarżącego, że Rada Powiatu Opolskiego podejmie uchwałę dotyczącą skargi złożonej w dniu 21 
kwietnia  br na sesji rady w miesiącu czerwcu 2008 r. 
 Uchwałą Nr XV/94/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. Rada Powiatu Opolskiego przekazała wg 
właściwości do rozpatrzenia ww. skargę Staroście Opolskiemu. 
 Ponadto ustalono, że Pan Krzysztof Neugebauer pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. skierował 
na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie również skargę na pracę Naczelnika 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Departament Kontroli, Skarg i 
Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 26 maja 2008 r. Nr 
DKSiW-E-052-994/08/JW przekazał ww. skargę do załatwienia wg właściwości Staroście 
Opolskiemu. 
 Starosta Opolski po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pismem z dnia 30 
czerwca 2008 r. Nr OR.AD.0551-1/08 skargę z dnia 16 kwietnia br. przekazaną przez MSWiA w 
Warszawie oraz Radę Powiatu Opolskiego na działanie Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa 
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Powiatowego w Opolu uznał za nieuzasadnioną. Z uzasadnienia wynika, że poruszane w skargach 
zarzuty dotyczące nieprawidłowej pracy Naczelnika Wydziału Komunikacji nie potwierdziły się. 
 Kolejne pismo w tej samej sprawie Pan Krzysztof Neugebauer skierował na ręce Wojewody 
Opolskiego. 

Pismem z dnia 17 lipca 2008 r. Nr NK-I-RG-0554-11/08 Kierownik Oddziału Organizacji w 
Wydziale Nadzoru i Kontroli działając z upoważnienia Wojewody Opolskiego odpowiadając na pismo 
Pana Krzysztofa Neugebauer z dnia 11 lipca 2008 r. poinformował skarżącego o tym do kogo należy 
kierować swoje uwagi i zastrzeżenia pod adresem urzędników samorządowych oraz wyjaśnił, że 
postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze 
uproszczonym i kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. W postępowaniu tym nie 
rozstrzyga się konkretnej sprawy administracyjnej, w związku z czym nie przysługuje tu prawo 
wniesienia odwołania od stanowiska zajętego przez organ rozpatrujący skargę. Ponadto w ww. piśmie 
wyjaśniono skarżącemu, że uchwały organów samorządu terytorialnego (rad gmin, powiatów) w 
sprawie rozpatrzenia skargi pozostają poza uprawnieniami nadzorczymi wojewody. 
 Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w przedmiotowej sprawie wykazało, że 
wszystkie złożone przez Pana Krzysztofa Neugebauera skargi dotyczące rejestracji pojazdów w 
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu zostały rozstrzygnięte przez właściwe 
organy i każdorazowo skarżący został zawiadomiony o sposobie ich załatwienia. 
Mimo otrzymanych wyjaśnień o właściwościach poszczególnych organów do rozpatrzenia oraz 
sposobu załatwiania skarg czy informacji, że nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
stanowiska wyrażonego przez Radę Powiatu w formie uchwały Pan Krzysztof Neugebauer złożył 
odwołanie-skargę na załatwienie sprawy dotyczącej rejestracji pojazdu, w której jednak m.in. pojawiły 
się nowe zarzuty na Naczelnika Wydziału Komunikacji. 
 Z treści złożonej w dniu 7 sierpnia 2008 r. skargi wynika, że Pan Krzysztof Neugebauer nie 
zgadza się ze sposobem załatwienia przez Starostę Opolskiego skargi w sprawie odmowy rejestracji 
pojazdu ze względu na brak poświadczenia własnoręczności podpisu na upoważnieniu do dokonania 
czynności związanych z rejestracją. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej po ponownym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz 
analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiocie złożonej skargi ustalili, że żaden z 
zarzutów podnoszonych w skardze nie potwierdził się.  
Sprawa rejestracji pojazdu oraz konieczność uzyskania przez skarżącego się poświadczenia 
własnoręczności podpisu na upoważnieniu została szczegółowo wyjaśniona w uzasadnieniu do 
Uchwały Rady Powiatu  Opolskiego  Nr XIII/75/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie załatwienia 
skargi na zachowanie Starosty Opolskiego, które w żadnym wypadku nie można uznać za 
„dyskryminację petentów”.    
 Słusznie podnosi w złożonej skardze Pan Krzysztof Neugebauer, że ustawy                          
i rozporządzenia są prawem obowiązującym przede wszystkim urzędników administracji publicznej. 
Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło zarzutu ochrony przez Starostę  i innych 
„notabli-urzędników j.s.t.” Naczelnika Wydziału Komunikacji, który od wielu lat nie radzi sobie „na 
urzędzie”, poza zatrudnianiem np. członków swojej rodziny.  
 Stwierdzenia te są nieprawdziwe, a Komisja Rewizyjna nie znalazła jakichkolwiek dowodów 
na ich poparcie, nie przedłożył też ich skarżący. 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu pełni swoją funkcję 
nieprzerwanie od 2001 roku do chwili obecnej. Przez cały ten okres na działalność Wydziału 
Komunikacji i jego Naczelnika wpłynęło 12 skarg, co stanowi średnio 1,5 skargi rocznie, z liczby 12 
skarg 4 pochodzą od Pana Krzysztofa Neugebauera, co stanowi około 35% wszystkich złożonych 
skarg w okresie od 2001 do 2008 roku. 
Przy czym w roku 2008 skargi składane przez Pana Krzysztofa Neugebauera stanowią 100% wpływu. 
 Biorąc pod uwagę fakt, że tylko w zakresie rejestracji pojazdów Wydział Komunikacji 
przyjmuje rocznie około 15 tysięcy wniosków to porównując tę liczbę z ilością złożonych skarg 
trudno uznać za mający jakiekolwiek podstawy zarzut dotyczący „nie radzenia sobie na urzędzie” 
Naczelnika Wydziału. Nieprawdziwy jest też zarzut skargi w zakresie zatrudniania przez Naczelnika 
członków swojej rodziny. Starostwo Opolskie nie zatrudnia żadnej osoby będącej członkiem rodziny 
Naczelnika Wydziału Komunikacji. Formułując tego rodzaju zarzuty skarżący winien bardziej 
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uważnie odczytywać umieszczone na tabliczkach nazwiska urzędników Wydziału, bowiem 
„Skrzypczak” to nie to samo co „Skrzypczyk”.     
Natomiast używanie przez skarżącego się obraźliwych i niezgodnych z prawdą określeń pod adresem 
urzędników uznaje się za niewłaściwe. 
 Prawo obywatela do składania skarg na działalność organów administracji nie oznacza prawa 
do formułowania niczym nieuzasadnionych pomówień i obraźliwych epitetów.  
 Uwzględniając powyższe w ocenie rozpatrujących, zarzuty poruszone w skardze należy uznać 
za nieuzasadnione. 
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