
UCHWAŁA NR XXXIV/254/14 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

 

w sprawie skargi na Starostę Opolskiego 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 229 pkt 4 oraz art. 239 § 1 ustawy              

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

poz. 267) po ponownym rozpatrzeniu skargi z dnia 23.04.2012 r. złożonej przez INTEREKO 

Sp. z o.o., przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Podtrzymuje się poprzednie stanowisko w sprawie bezzasadności skargi złożonej przez 

INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole na 

Starostę Opolskiego, z przyczyn szczegółowo omówionych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

   Wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu Opolskiego 

    Anna Wolny-Miksa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

Uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego Nr XXXIV/254/14 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 

UZASADNIENIE 

w sprawie skargi na Starostę Opolskiego 

 

 W dniu 16 grudnia 2013 r. wpłynęło do Rady Powiatu Opolskiego zawiadomienie                      

z dnia 11 grudnia 2013 r. Nr 051-44/2012 Samorządowego Kolegium Odwoławczego                       

w Opolu o przekazaniu podania w sprawie rozpatrzenia zażalenia z dnia 23.04.2012 r.                      

na niezałatwienie przez Starostę Opolskiego skargi z dnia 25 stycznia 2012 r. w terminie. 

 Skargę złożyła INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 

45-828 Opole, reprezentowana przez Panią Annę Rybczyńską, radcę prawnego Spółki 

Partnerskiej Radców Prawnych WASZCZUK i PARTNERZY ul. Rawska 19, 53-118 

Wrocław. 

 Wyżej wymieniona skarga była rozpatrywana na Sesji Rady Powiatu Opolskiego                           

w dniu 21 czerwca 2012 r. i zgodnie z uchwałą Nr XIX/140/12 została uznana za bezzasadną. 

 Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do 

rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, gdy skarga została 

uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę nie wskazując nowych okoliczności. 

 Ponowna skarga przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nie 

wskazuje nowych okoliczności, które miałyby wpłynąć na zmianę stanowiska w przedmiocie 

oceny skargi. 

 Wobec czego  podtrzymuje się poprzednie stanowisko w niniejszej sprawie. 

  

 

 

 


