
UCHWAŁA NR VI/36/07 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
    z dnia 19 kwietnia 2007 r. 

 
 
w sprawie załatwienia skargi na postawę 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 z późn. 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 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na postawę Starosty, 
złożonej przez Pana Andrzeja Szubę, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną 
postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi Rada Powiatu Opolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Skargę Pana Andrzeja Szuby, otrzymanej w dniu 26 lutego 2007 r, na postawę 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. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 
 

Stefan Warzecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr VI/36/07 
      RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
 
 
 

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. Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego wystąpił do Komisji Rewizyjnej z 
wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. skargi złożonej przez Pana Andrzeja 
Szubę na działalność Starosty Opolskiego. 
 
 W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca 2007 r. przeprowadziła 
postępowanie wyjaśniające. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego  ustalono, co następuje:  
 
Pan Andrzej Szuba, występuje jako pełnomocnik Pana  Henryka Raczek w sprawie 

prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczącej 
porzucenia przeterminowanych środków ochrony roślin na drodze leśnej pomiędzy oddziałami 139 i 
140 Leśnictwa Karmonki na terenie Nadleśnictwa Olesno (sprawa nr OŚ DLP.0714/4/1/01) i na 
gruntach rolnych w miejscowości Łowkowice, gmina Kluczbork (sprawa nr OŚ.DPL.0714/4/01), 
których sprawcami są państwo Urszula i Henryk Raczek.  

 
W związku z zarzutami skarżącego się Starosta Opolski przeprowadził postępowanie 

wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, które wykazało, że postępowanie administracyjne 
prowadzone było z pominięciem niektórych obowiązków wynikających z kpa. Ww. postępowanie 
prowadzone było od dłuższego czasu. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Pani Helena Czaja, 
wyjaśniła, że prawdą jest, że prowadzący sprawę pracownik popełnił błąd nie powiadamiając strony 
postępowania o niemożliwości załatwienia sprawy we wcześniej wskazanym terminie ostatecznego 
załatwienia sprawy. 

 
Dlatego też Starosta Opolski rozpatrzył w części skargę, jako właściwy organ do rozpatrzenia 

skargi na działalność starostwa. Pismem z dnia 15 marca 2007 r.(Nr OR.AS. 0552-1/07) zawiadomił 
skarżącego się, że skarga w części dotyczącej postępowania w sprawie porzuconych 
przeterminowanych środków ochrony roślin, jest uzasadniona.  

 
Uwzględniając powyższe, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła jedynie zarzuty poruszone w 

skardze dotyczące postawy Starosty Opolskiego. W wyniku dyskusji, po wysłuchaniu wyjaśnień 
Starosty ustalono, że postąpił on właściwie odsyłając pełnomocnika przedmiotowego postępowania do 
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu celem uzyskania wyjaśnień w 
zakresie sposobu i terminu załatwienia ww. sprawy.  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu sprawy związane 
z ochroną środowiska należą do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska.  

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że skarga złożona przez Pana Andrzeja Szubę na 
postawę Starosty Opolskiego jest nieuzasadniona.       
 
 
 
 


