
Projekt 

 

UCHWAŁA NR XXII/149/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

    z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
 

 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty 
 

 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. 

Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Starosty, złożonej 

przez Pana Wojciecha Łyszkowskiego, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną 

postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

§§§§ 1 

 

Skargę Pana Wojciecha Łyszkowskiego, otrzymaną w dniu 28 stycznia lutego 2009 r. na 

działalność Starosty, 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 XXII/149/09 

         z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego 

 

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Nr XXI/140/09 Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 19 marca 2009 r. przeprowadziła w dniu 25 marca 2009 r. postępowanie wyjaśniające 

dotyczące zarzutów poruszanych w skardze przekazanej przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Opolu pismem z dnia 23.01.br. (wpłynęło 28.01.br.) złożonej przez  Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia Bona Familia Pana Wojciecha Łyszkowskiego, z dnia 19 stycznia 

2009 r.  

 

Po zapoznaniu się z treścią w/w skargi i wysłuchaniu wyjaśnień w przedmiocie 

złożonej skargi oraz całością korespondencji prowadzonej ze skarżącym, ustalono co 

następuje:. 

Pismem z dnia 19 maja 2008 r. Prezes Wojciech Łyszkowski zwrócił się do  Starosty 

Opolskiego o podwyższenie dotacji  na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki oraz 

poinformował, iż z dniem 30 sierpnia 2008 r.  z uwagi na osiągnięcie pełnoletniości  jedna z 

podopiecznych zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej, przez co w placówce nie 

będzie już dzieci podopiecznych z Powiatu Opolskiego. Jednocześnie w/w zwrócił się o 

podpisanie kolejnej umowy  ze Stowarzyszeniem na dotowanie  placówki. 

W związku z czym pismem z dnia 09.06.2008 poinformowano Stowarzyszenie, że nie ma 

możliwości w trakcie roku podwyższenia dotacji  przekazywanej na pokrycie kosztów 

funkcjonowania placówki  co wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

W/w piśmie poinformowano również Stowarzyszenie, że z uwagi na to iż, w placówce z 

dniem 01.09.2009 r.   przebywać będą jedynie dzieci z innych powiatów tj, z miasta Opole i 

powiatu prudnickiego, powiat opolski  nie będzie wnosił sprzeciwu na zlecenie przez 

samorządy  powiatowe  prowadzenia placówki stowarzyszeniu położonemu w powiecie 

opolskim. 

Jednak pismem z dnia 17.11.2008 r.  Prezes Stowarzyszenia ponownie zwrócił się aby powiat 

opolski nadal pośredniczył pomiędzy powiatami, z których pochodzą dzieci a miejscem 

funkcjonowania placówki. Odpowiadając na nie Starostwo Powiatowe w Opolu pismem z 

dnia 29.09.2008 r. poinformowało, iż z uwagi  na fakt ustania pobytu dziecka pochodzącego z 

terenu powiatu opolskiego w placówce prowadzonej przez stowarzyszenie nie będzie na 

pośredniczył w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy powiatami i nie zleci 

stowarzyszeniu dalszego prowadzenia placówki.  Ponadto podtrzymano stanowisko dotyczące 

zgody na funkcjonowanie placówki na terenie naszego powiatu związane z wyrażeniem 

zgody w/w powiatom na zlecenie w/w placówce zadania. 

O powyższym poinformowano pismem z dnia 29.09.2008 Nr  PCPR.PD.8232-5-84/08 

Starostę Powiatu Prudnickiego jak i tez pismem Nr  PCPR.PD.8232-5-83/08 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. W dniu 30.10.2008 r. Starostwo 

Powiatowe w Opolu  pismem Nr PCPR.PD.8232-5-83/08 ponownie odmówiło dalszego 

pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy powiatami a  

Stowarzyszeniem „Bona Familia. 



W związku z czym na spotkaniu, które odbyło się  dniu 21.11.2008 r., z udziałem 

przedstawicieli z powiatu  prudnickiego,  opolskiego  i miasta Opole  ustalono, iż stosowną 

umowę o powierzeniu  zadania prowadzenia placówki podpisze Prezydent Miasta Opole. Z 

akt sprawy wynika, że jest to zgodne z obowiązującymi  przepisami  w tym zakresie w 

związku z czym umowa na prowadzenie w/w placówki została podpisana przez miasto Opole. 

Zapoznano się również z opinią prawna , z której wynika, iż zgodnie z  ustawą o pomocy 

społecznej, powiat  na którego terenie prowadzona jest placówka opiekuńczo - wychowawcza 

a w placówce nie przebywa dziecko z tego powiatu,  nie jest zobowiązany do  pośredniczenia 

w przekazywaniu środków finansowych. Opinia dotyczy  prowadzenia placówki opiekuńczo-

wychowawczej utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r. oraz zapisu art. 25 a , ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej zmienionej z dniu 12 marca 2004 r.. Zgodnie z tą ustawą Powiat zleca 

prowadzenie  placówki opiekuńczo-wychowawczej w celu zapewnienia opieki nad dziećmi ze 

swego obszaru działania. Dlatego też brak uzasadnienia aby  powiat, na którego terytorium 

leży placówka  zlecał jej prowadzenie   jednocześnie nie umieszczając  dzieci z własnego 

powiatu. 

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie 

nie wykazało, aby  Starostwo Powiatowe w Opolu naraziło Stowarzyszenie na zbędne koszty, 

czy też dzieci dotychczas wychowywane w placówce miałyby być przenoszone do innej 

placówki, o czym pisze w piśmie skarżący . 

 

Uwzględniając powyższe należy uznać skargę za bezzasadną. 

 

 

 
 

 

 
 


