
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 70/IX/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie skargi Polskiego Związku Tańca Sportowego w Warszawie 
na działanie Starosty Otwockiego 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 
229 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Polskiego Związku Tańca Sportowego w Warszawie na 
działanie Starosty Otwockiego uznaje się skargę za zasadną. 

 
            § 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Polskiemu Związkowi Tańca 
Sportowego oraz Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie           
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
 Dnia 10 maja 2011 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęło pismo z dnia 30 kwietnia 
2011 r., KOA 1204/Ni/11 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 
przekazujące zgodnie z kompetencjami skargę z dnia 4 kwietnia 2011 r. L.dz. 05/04/11 
Polskiego Związku Tańca Sportowego w Warszawie. Skarga dot. braku reakcji ze strony 
Starosty Otwockiego na pismo Stowarzyszenia z dnia 11 stycznia 2011 r. dot. usunięcia          
w ustawowym terminie nieprawidłowości w działalności Polskiej Federacji Tańca  z siedzibą 
w Otwocku.  

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej w celu zajęcia stanowiska.  

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą      
i zwróciła się do Starosty o złoŜenie wyjaśnień w w/w sprawie. 

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2011 r. Komisja analizowała dokumenty 
przedstawione przez Starostę. Z wyjaśnień przedstawionych przez pracownika wynika, iŜ 
przypadkowo pismo zostało podpięte do niewłaściwej teczki, stąd nieudzielenie odpowiedzi 
zainteresowanemu.  

W związku z nieprzestrzeganiem terminowości odpowiedzi Komisja Rewizyjna 
uznała skargę za zasadną,                    

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono rozmowę upominawczo-dyscyplinującą     
z pracownikiem. 

Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz 
zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej skargę na działanie Starosty Otwockiego naleŜy uznać                  
za zasadną. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 


