
UCHWAŁA Nr 46.VII.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 13 maja 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sierpeckiego oraz Kierownika 
Wydziału Architektury i Budownictwa

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 227, 229 pkt 
4, art. 232 § 2 i § 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
1 § 58 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu 
w Sierpcu Nr 22.IV.2018 r. z dnia 28 grudnia 2018 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje;

§ 1. 1. Skargę P.P. Barbary i Zbigniewa Chilińskich w zakresie 
zarzutów nienależytego wykonywania zadań administracyjnych i naruszenia 
prawa przez Starostę Sierpeckiego przy prowadzeniu postępowania 
dowodowego i wydaniu decyzji z dnia 12.12.2000 r. Nr 458/2000 
/AB.7351/458/2000 /w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji p.n. budowa 
kanalizacji sanitarnej wg załączonej dokumentacji technicznej 
na nieruchomościach położonych w Sierpcu: pas ulic Reymonta, Emilii Plater, 
Saperskiej, Czwartaków, Artyleryjskiej, Ułańskiej, Bema, Pułaskiego, bez 
nazwy, nr ewid. gruntów wg załącznika Nr 1. dla Urzędu Miejskiego 
w Sierpcu, pow. Sierpecki woj. mazowieckie - uznaje się za bezzasadną.

2. Skargę P.P. Barbary i Zbigniewa Chilińskich w zakresie zarzutów 
nienależytego wykonywania zadań administracyjnych i naruszenia prawa 
przez Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa, który na podstawie 
upoważnienia Starosty Sierpeckiego Nr 19/99 z dnia 24.03.1999 roku wydał 
decyzję z dnia 12.12.2000 r. Nr 458/2000 /AB.7351/458/2000 w sprawie 
pozwolenia na budowę inwestycji p.n. budowa kanalizacji sanitarnej 
wg załączonej dokumentacji technicznej na nieruchomościach położonych 
w Sierpcu: pas ulic Reymonta, Emilii Plater, Saperskiej, Czwartaków, 
Artyleryjskiej, Ułańskiej, Bema, Pułaskiego, bez nazwy, nr ewid. gruntów 
wg załącznika Nr 1 dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu, pow. Sierpecki 
woj. mazowieckie przekazuje się do rozpatrzenia Staroście Sierpeckiemu.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania 
skargi wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym Staroście 
Sierpeckiemu oraz do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia 
skargi.

4. Zobowiązuje się Starostę Sierpeckiego do przekazania Radzie 
Powiatu informacji o sposobie załatwienia skargi.



5. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu ws Sierpcu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


