UCHWAŁA NR XXVIII/219/20
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Opoczyńskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz.
695 i poz. 1298), uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 listopada
2020 r. na bezczynność Starosty Opoczyńskiego postanawia uznać skargę za
zasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego, o którym mowa
w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Opoczyńskiego, którego zobowiązuje się do przesłania odpisu niniejszej uchwały
Skarżącemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Uzasadnienie

W dniu 27 listopada 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Opocznie
wpłynęła

skarga

na

bezczynność

Starosty

Opoczyńskiego

dotycząca

nie

rozpatrzenia skargi i nie udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną do Starostwa
Powiatowego w Opocznie w dniu 19.10.2020 roku na czynności pracownika
Starostwa Powiatowego w Opocznie. Skarga była tematem obrad Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opoczyńskiego, która wystąpiła o ustosunkowanie
się

Starosty

Opoczyńskiego

do

zarzutów

zawartych

w

skardze.

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że w dniu 19.10.2020 r. do Starostwa
Powiatowego
w Opocznie wpłynęła skarga Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowcu na
urzędnika Starostwa Powiatowego w Opocznie z Zespołu ds. Promocji, Kultury
i Sportu, w której skarżący zarzucił urzędnikowi nienależyte wykonywanie zadań
służbowych. W celu rozpatrzenia skargi na urzędnika zwrócono się o wyjaśnienia do
Kierownika Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu będącego bezpośrednim
przełożonym urzędnika, na którego wniesiono skargę. W związku z przypadkami
zakażenia COVID-19 wśród pracowników i władz urzędu, Zespół ds. Promocji,
Kultury i Sportu w dniu 24 października 2020 r. został skierowany na kwarantannę.
Kierownik Zespołu ds. Promocji, Kultury i Sportu przebywał na kwarantannie
do 7 listopada 2020 r. Także Starosta Opoczyński w czasie biegu terminu do
rozpatrzenia skargi przebywał w izolacji w okresie od 23.10.2020 r. do 01.11.2020 r.
a Wicestarosta od 24.10.2020 r. do 02.11.2020 r. Jednocześnie należy nadmienić, iż
po wpływie skargi do Starostwa Powiatowego w Opocznie w Zespole ds. Promocji,
Kultury i Sportu wprowadzono ograniczenia w komunikowaniu się i pracę zdalną.
Zgodnie z § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) „do
dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy
urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący
jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej,

z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury”. Zarządzeniem
nr 53/2020 Starosty Opoczyńskiego z dnia 03.11.2020 r., w Starostwie Powiatowym
w Opocznie wprowadzono pracę rotacyjną i pracę zdalną.
Powyższe

problemy

powstałe

w

związku

z

zakażeniami

COVID-19

w Starostwie Powiatowym w Opocznie spowodowały, iż do rozpatrzenia zarzutów
podniesionych w skardze na czynności urzędnika doszło dopiero w dniu 25 listopada
2020 r. i tego dnia do skarżącego tj. do OSP w Brzustowcu zostało wysłane pismo
o załatwieniu skargi z 19.10.2020 r. wraz z uzasadnieniem. W dniu 23.11.2020 r.
skarżący

tj.

OSP

w

Brzustowcu

otrzymał

informację

odnoszącą

się

do

zamieszczonego w skardze wniosku o wydanie kopii odpisu postanowienia z dnia
31.12.2018 r.
Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że do
rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 19 października 2020
roku na czynności pracownika doszło z przekroczeniem ustawowych terminów w
tym zakresie. Zgodnie z art. 237 § 1 Kpa organ właściwy do załatwienia skargi
powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca. W związku z powyższym należało skargę uznać za zasadną. W świetle
art. 229 pkt 4 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi na starostę jest rada
powiatu.

