
Uchwala Nr/ /2022 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ) w związku z art. 228,229 pkt 2, 234 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

735z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: 

1. Rada Powiatu w Kielcach uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 
mieszkanki Powiatu Kieleckiego z dnia 08.03.2022 r., w sprawie zwrotu świadczenia 
pieniężnego. 

2. Skargę na działalność PUP w Kielcach przekazuje się do rozpatrzenia według właściwości 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kielcach 
i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącej o przekazaniu skargi. 

§1 

§ 2  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sprawdzono pod względem 
formalno - prawnym 
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Uzasadnienie 

W dniu 08.03.2022 r. do Rady Powiatu w Kielcach wpłynęło pismo mieszkanki gminy 

Piekoszów dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie zwrotu 

świadczenia pieniężnego. 

W dniu 09.03.2022 r. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował Wnioskodawcę 

o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8.04.2022 r. zapoznała się 

z otrzymaną. Z informacji otrzymanej od wydziału merytorycznego PUP w Kielcach wynika, iż 

na skutek wniesionego przez zainteresowaną odwołania od decyzji PUP w Kielcach toczy się 

postępowanie przed Wojewodą dlatego w myśl art. 234 pkt 1 kpa w sprawie, w której toczy 

się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku 

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu i ten organ jest uprawniony do rozpatrzenia 

złożonej skargi. Zgodnie z treścią art. 229 pkt 4 kpa jeżeli przepisy szczególne nie określają 

innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu, oraz starosty, a także kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych jest rada powiatu, 

jednakże z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 229 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z tym 

przepisem podmiotem właściwym do rozpatrzenia skarg na działalność organów 

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, 

inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda. 

Rada Powiatu w Kielcach, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
podejmuje niniejszą uchwałę. 

Pouczenie: Rada Powiatu w Kielcach jednocześnie poucza Skarżącego, iż w świetle art. 239 
kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia 
uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a Skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej 
rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy bez zawiadamiania Skarżącego. 


