
           

UCHWAŁA NR XXIX/214/13 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

        z dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

276.) po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w sprawie 

skargi Pana …………………. na działalność Starosty Opolskiego, Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

    
§§§§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana …………………………….. na działalność Starosty 

Opolskiego, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały.  

 

§§§§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego do poinformowania 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 
 

§§§§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 

do uchwały Nr XXIX/214./13 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego 
 

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2013 r., przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające,  w związku ze skargą złożoną przez …………………. na 

bezczynność Starosty Opolskiego w zakresie rozpoznania wniosku o przyznanie 

wynagrodzenia za parkowanie pojazdów, po wysłuchaniu wyjaśnień w niniejszej sprawie oraz 

weryfikacji prowadzonej ze skarżącym korespondencji ustalono, co następuje: 

 

Pomiędzy Powiatem Opolskim a ………………….. została zawarta w dniu  14. 10. 

2011 r. umowa na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym na 

koszt właściciela pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z postanowieniami tej umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie po uiszczeniu 

opłaty przez podmiot, którego pojazd został usunięty z drogi, a podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę jest informacja przekazana przez Zamawiającego o dokonanych 

wpłatach.  

 

W dniu 03. 04. 2013 r. ………………………. złożył w Sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Opolu trzy faktury dotyczące wypłaty wynagrodzenia za holowanie oraz 

parkowanie pojazdów marki Volkswagen Golf o nr rej. OP 15540, Daewoo o nr rej. OP 

92157 oraz Opel Corsa o nr rej. OPO 9E32 (faktury nr CF00636/2013, CF00637/2013, 

CF00638/2013). 

Pismem z dnia 09. 04. 2013 r. nr KM.7135.27.2013.AZM poinformowano 

zainteresowanego, iż zgodnie z zapisami paragrafu 5 ust. 2  umowy z dnia 14. 10. 2011 r. nie 

wystąpiły przesłanki dające podstawę do wystawienia faktury i dokonania zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, stąd faktury zwrócono nadawcy. 

 

W związku ze zwróconymi fakturami ………………………….. w piśmie z dnia 19. 04. 

2013 r. zakwestionował zasadność wprowadzenia tego rodzaju zapisów do umowy i 

powołując się na niemożliwość ich spełnienia ponownie zażądał dokonania zapłaty 

przesłanych faktur.  

W piśmie z dnia   29. 04. 2013 r.  poinformowano skarżącego o działaniach podjętych 

przez organ w celu wyegzekwowania należności od osób zobowiązanych do ich wniesienia. 

W przypadku pojazdów marki Volkswagen Golf o nr rej. OP 15540, Daewoo o nr rej. 

OP 92157 oraz Opel Corsa o nr rej. OPO 9E32 wydano decyzje o kosztach skierowane do 

właścicieli pojazdów. Przedmiotowe decyzje zostały przekazane Wydziałowi Finansowo – 

Budżetowemu celem podjęcia dalszych czynności w sprawie.  

Następnie w piśmie  z dnia 13. 05. 2013 r. skarżący wskazał, że kierowane do niego 

pisma nie stanowią decyzji administracyjnej, która powinna w niniejszej sprawie zostać 

wydana, a organ  w kolejnym piśmie z dnia 17. 05. 2013 r. wyjaśniał, że zawarta umowa o 

której mowa powyżej nie stanowi podstawy do wydania decyzji administracyjnej. 



 

Niezadowolenie z udzielanych odpowiedzi skutkowało skierowaniem skargi z dnia 03. 

06. 2013 r. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na bezczynność Starosty Opolskiego w 

zakresie wypłaty wynagrodzenia za parkowanie pojazdów marki Volkswagen Golf o nr rej. 

OP 15540, Daewoo o nr rej. OP 92157 oraz Opel Corsa o nr rej. OPO 9E32. 

W ocenie Komisji Rewizyjnej wniesiona skarga na bezczynność Starosty Opolskiego 

jest nieuzasadniona z następujących przyczyn: 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pomiędzy stronami tj. Powiatem Opolskim 

a ………………………… została zawarta umowa cywilnoprawna regulująca prawa i 

obowiązki stron w związku z usuwaniem pojazdów w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. Umowa zawiera zasady rozliczania się pomiędzy stronami i wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, który nie kwestionował w dacie zawarcia umowy z 14.10.2011 

r. żadnego z jej zapisów. Stosunki cywilnoprawne pomiędzy stronami  nie podlegają kognicji 

organów administracji, a ponadto  w przepisach prawa materialnego tj. ustawy Prawo o ruchu 

drogowym brak jest podstaw do rozstrzygania w przedmiocie objętym skargą w drodze 

decyzji administracyjnej. 

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie także z tej przyczyny, iż nie można w 

postępowaniu organu dopatrzeć się cech bezczynności rozumianej jako brak działania czy też 

brak reakcji na wystąpienia skarżącego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


