
UCHWAŁA Nr XLVIII/294/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odwołanie Starosty Nowodworskiego 

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

(Dz. U. 2022 poz. 1526) w związku w związku z art. 242 §1, 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2022 poz. 2000) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu 

Nowodworskiego odmawia uwzględnienia wniosku z dnia 10.10.2022r. o odwołanie Starosty 

Nowodworskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski 

  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVIII/294/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 27 października 2022 r. 

W dniu 10.10.2022 r. wpłynął wniosek właścicielki nieruchomości położonej w miejscowości 

Adamówek o odwołanie Krzysztofa Kapusty z funkcji Starosty Nowodworskiego z przyczyn 

opisanych we wniosku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, przekazał wniosek do rozpoznania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20.10.2020r. po zapoznaniu się 

w wnioskiem rekomenduje Radzie Powiatu Nowodworskiego nieuwzględnienie wniosku. 

Zgodnie z art.31 ust.1 Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż 

nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania zarządowi jedynie na wniosek, 

co najmniej ¼ ustawowego składu rady. 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że wniosek został złożony przez podmiot 

nieuprawniony i nie może zostać uwzględniony. 

Rada Powiatu Nowodworskiego poucza wnioskodawcę o treści art. 246 § 1 Kpa (Dz. U 2022 

poz. 2000), który stanowi: Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia 

wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/Mariusz Torbus  


