
UCHWAŁA Nr L/312/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o powtórzenie procedury prawnej rozpoznania 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 14.11.2022r. o powtórzenie 

procedury prawnej rozpoznania wniosku 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 L/312/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

W dniu 14.11.2022 r. wpłynął wniosek za pośrednictwem poczty e-mail o powtórzenie 

procedury prawnej rozpoznania wniosku 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 24.11.2020 r. po zapoznaniu się 

z wnioskiem rekomenduje Radzie Powiatu Nowodworskiego odmowę uwzględnienia 

wniosku. 

Ocena formalnej treści żądania z punktu widzenia dopuszczalności "powtórzenia procedury" 

prowadzi do wniosku, że brak jest podstaw prawnych do powtórzenia procedury, która 

zakończyła się podjęciem uchwały i zawiadomieniem wnioskodawcy o sposobie załatwienia 

wniosku o odwołanie starosty. 

Należy zwrócić uwagę, że organy działają na podstawie przepisów prawa. Kodeks 

postępowania administracyjnego, dalej „k.p.a ", normuje - co wynika z art. 2 - również 

postępowanie w sprawach skarg i wniosków przed organami jednostek samorządu 

terytorialnego. W postępowaniu zainicjowanym wnioskiem (Dział VIII k.p.a ) nie została 

natomiast przewidziana weryfikacja w drodze środków prawnych służących w postępowaniu 

administracyjnym prowadzonym w sprawie indywidualnej. Nie jest, zatem możliwe skuteczne 

wniesienie odwołania czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (vide powtórzenie 

procedury). Podkreślenia wymaga, że zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy 

(wniosku) jest czynnością materialno - techniczną, a samo postępowanie w sprawie wniosku 

cechuje się tym, że nie ma w nim stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć 

adresowanych do wnioskodawcy, a jedynie zawiadamia się go o wyniku czynności 

wewnętrznych. Tryb skargowo - wnioskowy jest jednoinstancyjnym postępowaniem 

o charakterze uproszczonym, którego zakończenie, czyli zawiadomienie o sposobie 

załatwienia wniosku, nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu weryfikacji. In fine, 



żaden z przepisów działu VIII k.p.a dot. skarg i wniosków nie stanowi podstawy do 

ponownego rozpatrzenia sprawy (powtórzenia procedury) w sytuacji, gdy wnioskodawca nie 

jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku. 

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Nowodworskiego odmawia uwzględnienia 

wniosku. 

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. 


