
Druk Nr 1022 
 
 

Uchwała Nr XX/…/2020  
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 27 marca 2020 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 2020 r. poz. 256) 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 Henryka Jarosza z dnia 25 lutego 2020 r. dotyczącej braku 
odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. Rada Powiatu Drawskiego uznaje skargę za 
bezzasadną.  
 

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

            Pismem z dnia 25 lutego 2020 r. (28 lutego 2020 r. -data wpływu do Starostwa 
Powiatowego) skarżący przekazał do Rady Powiatu Drawskiego skargę na Starostę 
Drawskiego. Skarga dotyczyła braku odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r.  

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

W dniu 14 stycznia 2020 r. na Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim wpłynęło pismo Pana Henryka 
Jarosza z dnia 13 stycznia 2020 r.  

W piśmie tym skarżący wskazuje na fakt, że jako były właściciel gospodarstwa rolnego- 
działka Nr 64, położonego we wsi Zarańsko, Obręb Zarańsko 32 otrzymał zawiadomienie  
o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych. Do wprowadzenia zmian na działce  
Nr 64 posłużono się wnioskiem z dnia 11 czerwca 2018 r., w którym został podrobiony podpis 
skarżącego. W w/w piśmie Pan Henryk Jarosz prosi Starostę Drawskiego o przeprowadzenie 
dochodzenia i ustalenie osoby odpowiedzialnej za poważne nadużycie oraz pyta do kogo 
należy uregulowanie stanu faktycznego w ewidencji gruntów i budynków oraz kto jest 
odpowiedzialny za zgłoszenie zmian w księgach wieczystych, w sytuacji kiedy geodeta  
z urzędu dokonuje zmiany powierzchni działki Nr 63 kosztem zmniejszenia działki do niej 
przyległej Nr 64. Pismo zostało zadekretowane, wpisane do elektronicznej Ewidencji Obiegu 
Dokumentów i w  dniu 16 stycznia 2020 r. przekazane  do starszego geodety celem 
przygotowania odpowiedzi. Starszy geodeta, któremu zlecono załatwienie sprawy  
w pierwszej kolejności weryfikuje wyniki prac geodezyjnych przekazywanych przez 
wykonawców prac geodezyjnych. W związku z dużą ilością operatów technicznych, które 
wpłynęły w tym okresie do zweryfikowania oraz koniecznością przygotowania danych do 



rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Kartografii i Katastru starszy geodeta po 
przeprowadzeniu analizy materiałów zasobu, na które w piśmie wskazywał Pan Henryk Jarosz 
dopiero w dniu 18 lutego 2020 r. przygotował odpowiedź na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. 
Geodeta Powiatowy po zaakceptowaniu przygotowanej odpowiedzi w dniu 19 lutego 2020 r. 
podpisał pismo, które zostało nadane w dniu 20 lutego 2020 r. w Urzędzie Pocztowym  
w Drawsku Pomorskim. Wg. danych zawartych w śledzeniu przesyłki dopiero w dniu  
26 lutego 2020 r. pismo było awizowane do skarżącego, a odebrane w dniu 27 lutego 2020 r. 
Pomimo tak długiego terminu dostarczenia pisma starszy geodeta informował skarżącego 
telefonicznie o terminie wysłania odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. W urzędzie 
każde pismo jest rejestrowane w elektronicznym systemie kancelaryjnym e- urząd lub  
w programie TurboEWID w Ewidencji Obiegu Dokumentów Wydziału Geodezji, Kartografii 
i Katastru dlatego też nie miał miejsca fakt celowego zatajenia, ani przetrzymywania pisma.  

Biorąc pod uwagę stanowisko Geodety Powiatowego, dokumentację załączoną do 
sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skarga na działalność Starosty 
Drawskiego w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. jest 
bezzasadna. Odpowiedź została udzielona skarżącemu i wysłana w dniu 20 lutego 2020 r. 
Skarżący odebrał pismo w dniu 27 lutego 2020 r. Niemniej jednak zauważyć należy, że 
odpowiedź została udzielona z przekroczeniem ustawowego terminu, przewidzianego w art. 
35 § 3 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zgodnie 
z którym załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.  

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 2020 r. poz. 276 ze zm.) organem administracji geodezyjnej  
i kartograficznej jest Starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego 
wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zatem nieudzielenie odpowiedzi na pismo  
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 25 lutego 2020 r. (28 lutego 2020 r. – data wpływu do Starostwa 
Powiatowego) skarżący przekazał do Rady Powiatu Drawskiego skargę na Starostę 
Drawskiego. Skarga dotyczyła braku odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności Starosty jest Rada Powiatu.  

Na podstawie § 511 ust. 1  oraz § 512  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 13 marca 2020 r. zapoznała 
się z treścią skargi oraz całą dokumentacją odnoszącą się do zarzutu uznając skargę za 
bezzasadną. 

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

 
 

Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady   
 

 


