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Uchwala Nr / / 2022 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 27 stycznia 2022r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego 

Na podstawie art. 16 a ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracjinego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) 

Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1  

1 .Po rozpatrzeniu skargi t Rada Powiatu w Kielcach uznaje skargę 

za nieuzasadnioną. 

2. Stanowisko Rady Powiatu wynika z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do uchwały. 

3.0 sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§^2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kielcach. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

^ _____ Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 

Sprawdzono pod względem 
formalno - prawnym 
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Uzasadnienie 

.. przesłał drogą elektroniczną na adres mailowy 

sekretariat@powiat.kielce.pl adresowaną do Rady Powiatu skargę, w której zarzuca Staroście 

Kieleckiemu brak odpowiedzi na jego wniosek z października 2021 r. w sprawie zwrotu w 

naturze lub wypłatę odszkodowania za przejęte w przeszłości na Skarb Państwa mienie 

będące własnością jego matki. 

Pismo skarżącego wpłynęło do Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2021 r w celu 

zbadania zasadności, skarga została skierowana przez Przewodniczącego Rady Powiatu do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kielcach na posiedzeniu w dniu 

18 stycznia 2022 r. zapoznała się z przedłożoną w tej sprawie przez Starostę Kieleckiego 

dokumentacją. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że pismo 

z dnia 16.10.2021 r. wpłynęło drogą elektroniczną na adres mailowy 

kancelarii Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (dalej k.p.a), pisma przesyłane w postaci elektronicznej powinny być 

składane na adres do doręczeń elektronicznych urzędu. Adresem tym jest następujący adres 

skrytki w systemie epuap: /9692uwmtmt/skrytka. 

Wobec powyższego przedmiotowy wniosek został złożony niepoprawnie, nie zawiera 

on również kwalifikowanego podpisu elektronicznego pozwalającego na autoryzację 

wnioskodawcy. 

Zgodnie z podanymi wyżej przepisami k.p.a podanie takie pozostawia się bez 

rozpoznania. 



Pomimo tego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pismem z dnia 

05.01.2022 r. wystosował do wnioskodawcy pismo zawierające pouczenie o zasadach 

składania wniosków do organów administracji publicznej oraz zwrócił się o podanie 

dodatkowych informacji umożliwiających przeprowadzenie ewentualnego postępowania. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

w Kielcach stwierdziła, że brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną. 

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. 


