
     Druk Nr 562 
 
 

Uchwała Nr …../…../2019  
Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia 13 września 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego  

 
 

Na podstawie art. 229 pkt 4, art.237 § 4 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
oraz § 512 ust. 7 pkt 1 i 3 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3153 z późn. zmianami) Rada Powiatu 
Drawskiego przyjmuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Marka Klinkosza z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczącej 
zaniedbania w załatwieniu sprawy numer GK.6640.499.2017.KM Rada Powiatu 
Drawskiego uznaje skargę za zasadną.  
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

            Pismem z dnia 21 czerwca 2019 r. (24 czerwca 2019 r. -data wpływu do 
Starostwa Powiatowego) skarżący przekazał do Rady Powiatu skargę na Starostę 
Drawskiego jako organu wykonującego zadania rządowe.  

Z dokumentacji przeanalizowanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że: 

W dniu 9 maja 2017 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim zgłoszenie pracy geodezyjnej biegłego sądowego Pana Marka Klinkosza, 
dotyczące mapy z projektem podziału nieruchomości w obrębie geodezyjnym 
Woliczno, działka nr 19/26. Praca geodezyjna została zarejestrowana pod numerem 
GK.6640.499.2017.KM. W dniu 9 czerwca 2017 r. wpłynęło zawiadomienie 
wykonawcy pracy o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem 
technicznym. Złożony operat techniczny podlegał dwukrotnej weryfikacji pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w geodezji i kartografii  
i wraz z negatywnym protokołem weryfikacji był odsyłany do wykonawcy celem 
poprawy. Pismem z dnia 2 października 2017 r. Pan Marek Klinkosz złożył do Starosty 
Drawskiego sprzeciw do uwag zawartych w protokole weryfikacji zarzucając 
pracownikom Starostwa przewlekłe załatwianie sprawy oraz niestosowanie się do 
procedur przewidzianych prawem. W dniu 16 października 2017 r. Pan Marek Klinkosz 
odebrał zawiadomienie od Starosty Drawskiego nr GK.6640.499.2017.KM z dnia  



9 października 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej, zgłoszonej pod 
numerem GK.6640.499.2017.KM. Pismem z dnia 20 października 2017 r. organ 
 I instancji powiadomił wykonawcę prac geodezyjnych o możliwości wypowiedzenia 
się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów- wykonawca odebrał 
zawiadomienie w dniu 31 października 2017 r. W dniu 29 listopada 2017 r. Starosta 
Drawski wydał decyzję odmawiającą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego operatu technicznego z wykonania pracy geodezyjnej, zgłoszonej 
pod numerem GK.6640.499.2017.KM, sporządzonego przez Pana Marka Klinkosza. 
Wykonawca odebrał decyzję w dniu 6 grudnia 2017 r., nie zgadzając się z załatwieniem 
sprawy w dniu 18 grudnia 2017 r. złożył odwołanie od decyzji Starosty Drawskiego  
z dnia 29 listopada 2017 r. Geodeta Powiatowy działając w imieniu Starosty Drawskiego 
pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. przekazał odwołanie Pana Marka Klinkosza od 
decyzji wraz z operatem i aktami sprawy do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który w dniu 16 marca 2018 r. 
wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Drawskiego. Pan 
Marek Klinkosz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 
wyrokiem z dnia 13 września 2018 r. uchylił zaskarżoną decyzję 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego i poprzedzającą ją decyzję Starosty Drawskiego  
nr GK.6640.499.2017.KM z dnia 29 listopada 2017 r.  

W dniu 19 grudnia 2018 roku (data wpływu do Starostwa Powiatowego  
w Drawsku Pomorskim) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w związku z zakończeniem 
postępowania administracyjnego odesłał do Starostwa akta sprawy organu I instancji 
oraz kopię wyroku WSA w Szczecinie. W/w pismo wraz z aktami sprawy zostało 
przekazane do starszego geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
prowadzącego postępowanie administracyjne. Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie 
należało postępowanie umorzyć jako bezprzedmiotowe. 

Pismem z dnia 3 maja 2019 r. (7 maja 2019 r. - data wpływu do Starostwa 
Powiatowego w Drawsku Pomorskim) skarżący Pan Marek Klinkosz zwrócił się do 
Starosty Drawskiego z prośbą o kontynuowanie i zakończenie postępowania 
administracyjnego w trybie Kpa. W dniu 8 maja 2019 r., starszy geodeta prowadzący 
przedmiotowe postępowanie administracyjne, otrzymał pismo do realizacji. Pomimo 
obowiązującej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru procedury sporządzania 
cotygodniowych sprawozdań informujących o terminowości załatwiania spraw geodeta 



prowadzący postepowanie nie wykazywał w swoim sprawozdaniu niezałatwienia 
sprawy Pana Marka Klinkosza. 

Decyzja kończąca postępowanie administracyjne została podpisana i wysłana do 
strony (skarżącego) dopiero w dniu 26 czerwca 2019 r.  

Biorąc pod uwagę stanowisko Geodety Powiatowego oraz dokumentację 
załączoną do sprawy i obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skarga na 
działalność Starosty Drawskiego jest zasadna.  

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725ze zm.) organem administracji geodezyjnej  
i kartograficznej jest Starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 
wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zatem niezakończenie postępowania 
administracyjnego w ustawowym terminie, chociaż bezpośrednio zawinione przez 
pracownika prowadzącego sprawę, który podlega Geodecie Powiatowemu, obciąża 
pośrednio Starostę Drawskiego jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej. 
 
§ 2. Przewodniczący Rady Powiatu doręczy odpis uchwały skarżącemu. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                    Przewodnicząca Rady 
 

       Urszula Ptak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

            Pismem z dnia 21 czerwca 2019 r. (24 czerwca 2019 r. – data wpływu do 
Starostwa Powiatowego) skarżący przekazał do Rady Powiatu skargę na Starostę 
Drawskiego jako organu samorządowego wykonującego zadania rządowe.  

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Starosty jest Rada Powiatu.  

Na podstawie § 511 ust. 1 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3153 z późn. zmianami) Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. 
zapoznała się z treścią skargi oraz całą dokumentacją odnoszącą się do zarzutu uznając 
skargę za zasadną. 

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie.  
 

 
 

Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady   
 

 

 


