
UCHWAŁA NR XXV/171/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 229 pkt 4 i art. 231 Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego na 
Zarząd Powiatu Rawskiego w zakresie niepełnego przekazania radnym przez Zarząd Powiatu Rawskiego 
informacji związanych z emisją obligacji oraz zabezpieczeniem źródła finansowania rozbudowy szpitala 
powiatowego.  

§ 2.  Uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia zarzutów dotyczących naruszenia dóbr osobistych oraz 
żądania sprostowania opublikowanego oświadczenia i przeprosin, gdyż  w sprawie zachodzi właściwość sądów 
powszechnych. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania skarżących o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie

W dniu 27 listopada 2020 r. do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła skarga, na Zarząd Powiatu Rawskiego
złożona przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego, dotycząca Oświadczenia
Zarządu Powiatu Rawskiego z 2 października 2020 r.

Oświadczenie, będące przedmiotem skargi, jest odpowiedzią na Oświadczenie z 25 września 2020 r. Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego w sprawie planowanej emisji obligacji przez
Powiat Rawski.

Skarżący wskazują, iż przedmiotowe oświadczenie ma na celu dyskredytację oraz naruszenie dóbr
osobistych, jak również próbę przerzucenia odpowiedzialności za pogłębiającą się złą sytuację finansową
powiatu i rawskiego szpitala oraz domagają się przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji
w mediach, w których zostało opublikowane. Ponadto Skarżący zarzucają, że w treści Uchwały nr
XXIII/151/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu nie wskazano emisji obligacji jako zabezpieczenia źródła finansowania
rozbudowy szpitala, zarzucają także, iż radni Klubu PiS nie mieli wiedzy o aspektach finansowych inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż kwestie związane z naruszeniem dóbr osobistych oraz żądanie
sprostowania i przeprosin nie należą do kompetencji Rady Powiatu, właściwość w tej sprawie posiadają sądy
powszechne, o czym niniejszym informuje się Skarżących. Zgodnie z art. 223 § 1 Kpa organy państwowe,
organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują
oraz załatwiają skargi i wnioski jedynie w ramach swojej właściwości. Z powyższego przepisu wynika
obowiązek przestrzegania przez organ swojej właściwości z urzędu i rozpatrywania skarg tylko w zakresie
posiadanych kompetencji.

W powyższej kwestii rada uznaje swoją właściwość jedynie w zakresie dotyczącym zarzutu braku wskazania
przez Zarząd w projekcie uchwały emisji obligacji jako zabezpieczenia źródła finansowania rozbudowy szpitala
oraz nieposiadania wiedzy przez radnych Klubu PiS o aspektach finansowych inwestycji.

W treści projektu uchwały oraz w Uchwale nr XXIII/151/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nie wskazano
precyzyjnie emisji obligacji jako zabezpieczenia źródła finansowania rozbudowy szpitala, widnieje jednak
zapis, iż „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie
deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021.” Jednym z zadań
inwestycyjnych na rok 2021 jest rozbudowa szpitala, informacja ta została przekazana radnym przez Starostę
Rawskiego zarówno na wspólnym posiedzeniu komisji 22 września 2020 r., jak również podczas XXIII Sesji
Rady Powiatu Rawskiego w dniu 25 września 2020 r. Ponadto w oświadczeniu klubu radnych PiS wskazano, iż
„3 dni temu, tj. 22 września b.r. podczas obrad połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komunikacji
i Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej mieliśmy dopiero okazję usłyszeć, że
środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na budowę bloku operacyjnego w Szpitalu św.
Ducha w Rawie Mazowieckiej. Nie zostało to jednak ujęte w przedłożonej dokumentacji. Uznać więc należy, iż
Radni w dniu sesji tj. 25 września 2020 r., czyli na dzień składania oświadczenia posiadali wiedzę o
planowanym przeznaczeniu środków.

Uchwałą nr 231/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Rawskiego powołał Zespół ds. koordynacji
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, w skład którego wchodzą
także radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Uznać więc należy, iż podczas posiedzeń zespołu nabyli
oni wiedzę dotyczącą planowanej inwestycji oraz jej aspektach finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie informujemy Skarżących, że zgodnie z art. 239 Kpa 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.
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