
UCHWAŁA NR 19/III/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
w związku z art.  229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
Postępowania  Administracyjnego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2000r.  Nr  98,
poz. 1071 z późn. zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę  na  działalność  Starosty  –  dotyczącą  braku  udzielenia  odpowiedzi
Starosty Sierpeckiego na wniosek Zainteresowanego

Rada uznaje za bezzasadną

§ 2.

Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu
w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
     /-/

Waldemar Olejniczak

UZASADNIENIE



Do Uchwały Nr 19/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r.

 sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty

Przedmiotem skargi na Starostę Sierpeckiego jest brak udzielenia odpowiedzi
Starosty Sierpeckiego na wniosek Zainteresowanego.
W dniu  04  września  2006r.  do  Starostwa  Powiatowego w Sierpcu  wpłynął
wniosek,  który  nie  zawierał  danych  pozwalających  na  identyfikację  strony
(brak  adresu  i  własnoręcznego  podpisu),  został  więc  pozostawiony  bez
rozpatrzenia na podstawie § 8 Rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002r. Rady
Ministrów  w  sprawie  organizacji  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg
i wniosków (Dz. U. Nr 5,  poz.46). 
W  związku  z  powyższym  zainteresowany  w  dniu  06  października  2006r.
uzupełnił dane dotyczące miejsca zamieszkania i jednocześnie w tym samym
dniu  złożył  skargę  dotyczącą  braku  udzielenia  odpowiedzi  Starosty
Sierpeckiego na złożony wcześniej wniosek. 
Pomimo pouczenia,  iż  zgodnie  z  art.  229 pkt  4  ustawy z dnia  14  czerwca
1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi
jest  Rada  Powiatu  w Sierpcu  –  strona  wyraźnie  zażądała  jej  przesłania  do
Wojewody Mazowieckiego  – celem rozpatrzenia,  co  też  uczyniono dnia  11
października 2006r.
Jednocześnie  Starosta  Sierpecki  w dniu 11 października 2006r.  przy piśmie
Nr  OA.0715-15/06   udzielił  odpowiedzi  Zainteresowanemu  na  składany
wniosek.    
Wojewoda  Mazowiecki  uznał,  iż  podjęcie  oczekiwanej  przez  skarżącego
interwencji wykracza poza kompetencje Wojewody. 
W świetle  powyższych  faktów  Rada  Powiatu  skargę  dot.  braku  udzielenia
odpowiedzi uznała  za bezzasadną.  

Przewodniczący Rady
     /-/

Waldemar Olejniczak 


