
RADA POWIATU  

W LESKU 

Uchwała Nr XXXIX.219.2022 

Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 3 czerwca 2022 r.  

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 229 pkt 4, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po 

rozpatrzeniu skargi pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 

w Lesku 

 

Rada Powiatu Leskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Lesku z dnia 31 marca 2022 r. na działalność Starosty Leskiego Pana  

Andrzeja Olesiuk. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku do zawiadomienia Skarżącego 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

  

  



UZASADNIENIE  

 

Do uchwały Nr XXXIX.219.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie 

załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego.  

 

 Pismem z dnia 31 marca 2022 r. dziewięć osób -pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii 

Starostwa Powiatowego w Lesku złożyło skargę na działalność Starosty Leskiego, zarzucając mu 

powierzenie obowiązków Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii osobie, która zdaniem 

skarżących nie posiada wykształcenia geodezyjnego, ani żadnego pokrewnego, a tym samym 

odpowiedniej wiedzy geodezyjnej i organizacyjnej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania 

i kierowania wydziałem. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego dokonała analizy wniesionej skargi 

i w stanowisku z dnia 30.05.2022 r. uznała, iż nie jest uzasadniony zarzut błędnego zatrudnienia 

Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii.  

Niezależnie od powyższego analizując informacje wskazane w skardze z dnia 31 marca 2022r., 

w piśmie z dnia 8 marca 2022 r. i uzyskane w trakcie czynności wyjaśniających przeprowadzonych 

przez Komisję zaleciła ona powołanie niezależnego audytora, który dokona rzetelnej oceny sytuacji 

panującej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lesku, przez pryzmat 

organizacji i metodyki pracy w wydziale. 

W zakresie objętym skargą tj. w zakresie zarzutu błędnego zatrudnienia Kierownika Wydziału 

Geodezji i Kartografii - należy rozpatrywać ten zarzut w aspekcie obowiązujących przepisów, w tym 

przypadku dotyczących kwestii wymagań i kompetencji dla osób pełniących dane funkcje, czy 

zajmujących dane stanowisko. Zgodnie z art 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530) pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym 

może być osoba, która: jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy 

na określonym stanowisku, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe, nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią . Dodatkowo pracownikiem samorządowym 

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, 

która posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność 

gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiada wykształcenie 

wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 W przedmiotowej sprawie zatrudnienie dotyczyło pracownika na stanowisku Kierownika 

Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lesku, która to funkcja nie łączy się 

z pełnieniem funkcji geodety a tym samym można uznać, że jeśli osoba spełnia ogólne wymagania 

określone w przepisach dotyczących kierowniczego stanowiska urzędniczego to taką osobę można 

zatrudnić na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii. Oczywiście branżowe 

wykształcenie czy doświadczenie byłoby pomocne na tym stanowisku, jednak nie jest kryterium 

obligatoryjnym. 

 Mając na uwadze powyższe w zakresie zarzutu wskazanego w skardze tj. nieprawidłowego 

zatrudnienia osoby na stanowisku kierowniczym należy stwierdzić, iż nie doszło przy zatrudnieniu 

Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii do naruszenia przez Starostę Leskiego obowiązujących 

przepisów prawa. Poza oceną w tym zakresie pozostają kwestie związane z charakterem pracownika, 

czy jego umiejętności interpersonalne. Należy mieć przy tym na względzie, że wybór osoby, która ma 

być zatrudniona na określonym stanowisku należy do wyłącznej kompetencji pracodawcy. 

 W związku z powyższym Rada Powiatu Leskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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