
UCHWAŁA NR XII/105/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 9 października 2021 roku na Starostę Kłodzkiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania, 
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego- 
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu 
9 listopada 2021 roku dokonała analizy i przeprowadziła czynności wyjaśniające w zakresie przedmiotowej 
skargi. W posiedzeniu komisji nie uczestniczyła strona skarżąca. W posiedzeniu wziął udział Starosta Kłodzki 
p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka oraz Dyrektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami p. Jarosław Beżyk. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi 
wyjaśnieniami do skargi,  na podstawie §52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego jednogłośnie- 5 głosami za 
uznała skargę za bezzasadną.  

Uzasadnienie : 

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg 
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, 
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa. 

Rada Powiatu Kłodzkiego badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji, 
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw”. 

Skarga została złożona na Starostę Kłodzkiego w zakresie nieudzielenia skarżącej pełnej odpowiedzi na 
pytania zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, odnoszące się do kwot wydanych w ostatnich dwunastu 
latach na remonty nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego 2 w Kłodzku (budynek po byłej przychodni ZOZ-
u kłodzkiego). Skarga dotyczyła również faktu sprzedaży rzeczonego budynku, bez wiedzy na temat kwot 
wydatkowanych na remonty nieruchomości. Zdaniem skarżącej sprzedaż nieruchomości źle wpłynie na 
ochronę zdrowia mieszkańców Kłodzka. 

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne wyjaśnienia pisemne i ustne. 

Starosta Kłodzki poinformował, że pismem z dnia 14 września 2021 roku (syg. OP.1431.84.2021) 
odpowiedział skarżącej na pytania zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2021 roku (odpowiedź dołączona do 
wyjaśnień). Na zapytanie czy transakcja sprzedaży budynku po byłej przychodni poł. w Kłodzku przy ul. 
Zawiszy Czarnego 2  została zrealizowana i kto jest jej nabywcą skarżąca została poinformowana, że w I 
procedurze przetargowej nabywca nie został wyłoniony. W dalszej części pisma poinformowano skarżącą, że 
procedura jej sprzedaży w drodze przetargu jest kontynuowana, a termin I przetargu ustalony został na dzień 
12.10.2021r. 

W kwestii zapytania skarżącej o kwoty jakie zostały wydatkowane na remont tego budynku w ciągu 
ostatnich 12 lat Starosta Kłodzki udzielił odpowiedzi, że nie posiada wiedzy w tej kwestii, ponieważ podmiot 
leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” nie jest ani jednostką budżetową ani zakładem budżetowym należącym 
do powiatu kłodzkiego i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a wniosek o udzielenie w tej sprawie 
informacji należy złożyć bezpośrednio do „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

Starosta Kłodzki wyjaśnił również, że decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży budynku przychodni 
zlokalizowanej w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2  podjęto już w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego nr 
IX/78/2019 z dnia 25 września 2019r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej”. W piśmie z dnia 29 stycznia 2020r. dyrektor „Zespołu Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania tej nieruchomości. Na tej 
podstawie prawo użytkowania zostało wykreślone z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, 
a Zarząd Powiatu Kłodzkiego jako organ gospodarujący mieniem powiatu (zgodnie  art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
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z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym) podejmował kolejne czynności wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, zmierzające do sprzedaży tej nieruchomości. 

W kwestii zarzutu skarżącej na temat decyzji o sprzedaży budynku, która została podjęta bez wiedzy na 
temat kwot wydatkowanych na jego remont przekazano informację, że w procedurze sprzedaży wartość 
nieruchomości określa każdorazowo rzeczoznawca majątkowy według stanu na dzień wyceny. Niewątpliwie 
nakłady jakie poniósł zakład leczniczy na modernizację przychodni, podniosły jej wartość rynkową. 

Należy również zauważyć, że żadna poradnia znajdująca się w budynku na ul. Zawiszy Czarnego 2 w 
Kłodzku nie została zlikwidowana. Poradnie zostały przeniesione i funkcjonują obecnie w budynku kłodzkiego 
zoz-u na ul. Wojska Polskiego 16 oraz w budynku przy szpitalu na ul. Szpitalnej 1 w Kłodzku. Informacja w 
tym zakresie została upubliczniona na stronie Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 lutego 2020 roku, pod adresem: 
https://powiat.klodzko.pl/198/poradnie-specjalistyczne-zoz-klodzko-w-nowych-miejscach.html . Harmonogram 
pracy poradni zamieszczony jest również bezpośrednio na stronie internetowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku. 

Starosta Kłodzki poinformował, na co dowodem było załączone pismo z dnia 14 września 2021 roku, 
skierowane do skarżącej, iż skarżąca otrzymała pełną odpowiedź na zadane przez siebie pytania w piśmie 
z dnia 30 sierpnia 2021 roku. 

W związku z powyższą opinią przedkłada się niniejszy projekt uchwały, uznający skargę jako bezzasadną. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3 
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, że „w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do 
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - 
bez zawiadamiania skarżącego”.       

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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