
UCHWAŁA NR 86/X I/ll

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie skargi Pani 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. Skargę Pani na działanie Starosty Otwockiego uznaje się za
zasadną.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się P an i,

§ 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 życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski



Uzasadnienie

Pani w dniu 28 lipca 2011 r. złożyła Radzie Powiatu skargę na
działanie Starosty Utwockiego w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo złożone 20 maja 
2010 r. dot. niedrożnego rowu melioracyjnego przepływającego obok posesji Skarżącej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedmiotową skargą oraz z pismem z dnia 
11 sierpnia 2011 r. Pani Magdaleny Żurawskiej Kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku. Kierownik Wydziału wyjaśniła, 
iż w okresie, w którym wpłynęło pismo Wydział pracował w niepełnej obsadzie etatowej. 
W natłoku spraw pismo Pani zostało podpięte do dokumentów innej
sprawy, co spowodowało nieudzielenie odpowiedzi w ustawowo przyjętym terminie.

Pracownik winny zaniedbań został pouczony.
Komisja Rewizyjna uznała skargę za zasadną i wniosła o jak najszybsze załatwienie 

sprawy i udzielenie skarżącej odpowiedzi.
Pismem z dnia 24 sierpnia 2011 r. SRLiOŚ.6331.32-1.2011 Kierownik Wydziału 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska udzielił Pani informacji
w przedmiotowym temacie.

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski


