
          Projekt 

Uchwała Nr XXVIII/190/09 

RADY  POWIATU  OPOLSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 

 

w sprawie załatwienia 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 ze zm.), w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 

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

po rozpatrzeniu skargi na działalność Starosty, złożonej przez Pana Ryszarda 

Smereczyńskiego oraz Pana  Eryka Wiercimoka, w wyniku przeprowadzonego przez Komisję 

Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1 

 

Postanawia skargę złożoną przez Pana Ryszarda Smereczyńskiego oraz Pana Eryka 

Wiercimoka pismem z dnia 11 listopada 2009 r. na działalność Starosty, z przyczyn 

omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

przesłać do Wojewody Opolskiego. 

 

 

 

 

§ 2 

 

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu. 

 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 

 

 

 

W dniu 16 listopada 2009 r. (pismo z dnia 11 listopada br.) wpłynęła do tut. Urzędu 

skarga Pana Ryszarda Smereczyńskiego oraz Pana  Eryka Wiercimoka na działalność Starosty 

Opolskiego w sprawie udostępnienia akt sprawy dotyczącej wydania pozwolenia na budowę 

na rzecz Państwa Jolanty i Mariana Płaczek. 

W toku badania sprawy ustalono, że Starosta Opolski nie brał udziału w żadnych 

czynnościach podejmowanych w postępowaniu, które w całości prowadzone było przez 

Naczelnika Wydziału Budownictwa działającego na podstawie udzielonego upoważnienia. 

 

Złożona skarga pozostaje w bezpośrednim związku z postępowaniem prowadzonym   

z wniosku skarżących o uchylenie  decyzji ostatecznej udzielającej pozwolenia na budowę na 

rzecz Jolanty i Mariana Płaczek, przy czym jako podstawę wniosku skarżący przywołali 

okoliczność, iż bez własnej winy nie brali udziału w tym postępowaniu mimo, iż przysługuje 

im przymiot strony postępowania o udzielenie pozwolenia na rzecz Jolanty i Mariana Płaczek 

(decyzja nr WB.416/09 z dnia 21.05.2009 r.). 

Równocześnie z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie pozwolenia                

na budowę, złożyli wniosek o udostępnienie akt tej sprawy.   

Na skutek rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania,  skarżącym odmówiono 

uchylenia decyzji, gdyż organ uznał, iż nie byli stronami w postępowaniu dotyczącym 

wydania pozwolenia na budowę dla Jolanty i Mariana Płaczek (decyzja Starosty Opolskiego 

nr WB.7351- 7-55/09 z dnia 21.10.2009 r.).  

Zagadnienie zasad i trybu udostępniania akt sprawy reguluje przepis art. 73 Kpa,                  

w myśl którego uprawnienie do udostępnienia i wglądu w akta sprawy przysługuje wyłącznie 

stronie tego postępowania. Wobec podjętego rozstrzygnięcia skarżący nie mogli uzyskać 

prawa wglądu w akta sprawy. 

Składający skargę wnieśli w dniu 12 listopada 2009 r. odwołanie od w/w decyzji, 

które pismem z dnia 17.11.2009 r. zostało przekazane  Wojewodzie Opolskiemu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że złożona skarga dotyczy udostępnienia akt sprawy będącej 

obecnie przedmiotem postępowania przed organem II instancji i mając na względzie treść              

art. 234 Kpa, w myśl którego skarga złożona w sprawie, w której toczy się postępowanie 

administracyjne podlega rozpatrzeniu w toku tego postępowania, skargę należy przekazać                   

do organu właściwego czyli Wojewody Opolskiego.   

 

 

 

 

 

 

 


