
UCHWAŁA NR XIX/109/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora   

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

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

powiatowym  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r; poz. 23) w związku z § 8 ust.1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania                     

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46 ) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co 

następuje : 

 

§ 1 

Pozostawia się bez rozpoznania niezawierającą imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę 

na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.     

             

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIX/109/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

w sprawie  pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora   

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

 W dniu 12 kwietnia 2016 r. do Rady Powiatu Kępińskiego wpłynęła anonimowa skarga 

zawierająca zarzuty związane z działalnością Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu jest rada powiatu. 

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227 Kpa określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania  

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46), wydane na podstawie art. 226 Kpa. 

Powołane przepisy określają również konsekwencje niezachowania w/w warunków przez 

skarżącego. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) 

oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. 

Przepis ten jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że nie stanowi jedynie 

przyzwolenia czy przywileju nie podjęcia działań przez radę powiatu w sprawie rozpatrzenia 

zarzutów, ale zobowiązuje radę do ich nie podjęcia poprzez pozostawienie skargi bez rozpoznania 

z powodu uchybienia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Oznacza to, że skutek 

w postaci, pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika z mocy prawa, a rozstrzygnięcia 

podejmowane przez radę powiatu w tej kwestii mogą jedynie stwierdzać tę okoliczność. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, podjęcie uchwały 

w sprawie pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania należy uznać za zasadne. 

Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a. nie 

dotyczy skargi, która z uwagi na braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a rada 

jedynie  stwierdza ten fakt.



 


