
UCHWAŁA NR XXXII/247/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Powiatu 
w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana R. M. 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2020 r. 
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz na podstawie art. 229 pkt 4 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu pisma z dnia 5 maja 2021 r. Pana R. M. oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu w Starachowicach podtrzymuje dotychczasowe stanowisko 
w sprawie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach, zobowiązując ją 
do przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłynęło od Prezydenta Miasta 
Starachowice zawiadomienie o przekazaniu do właściwego organu, pisma Pana R. M. z dnia 5 maja 2021 r. 
Załączone przedmiotowe pismo stanowi tożsamy dokument z  uzupełnieniem skargi Pana R. M. z dnia 16 
kwietnia 2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Starachowicach 19 kwietnia 2021 r.) w 
sprawie działań Członków Zarządu Powiatu w Starachowicach.  

Uchwałą Nr XXXI/237/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r., Rada Powiatu 
w Starachowicach podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Skarga została uznana za 
bezzasadną, z uwagi na fakt, iż opisane i wskazane przez Skarżącego argumenty były już wielokrotnie 
rozpatrywane przez Radę Powiatu w Starachowicach i uznane za bezzasadne. W ponowionej skardze 
nie powołano się na nowe fakty lub dowody, które nie były już organowi przedstawiane lub nieznane. 

W związku z przedmiotowym pismem, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 16 
sierpnia 2021 r. Komisja zapoznała się z całokształtem sprawy i po dokonaniu analizy przedłożonych 
dokumentów oraz mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
uznała, że przedmiotowe pismo i podnoszone zarzuty są ponowieniem skargi już rozpatrzonej przez Radę 
Powiatu w Starachowicach. 

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
stanowiącym iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr
XXXI/237/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w
sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana R.M.,

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Jarosław Olech,
Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Robert Sowula, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz

NIEOBECNI (3)
Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 26 sierpnia 2021, o godz. 10:06
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