
projekt Nr …. 
 
 
 

 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie skargi Pani B.O.  

na działanie Starosty Otwockiego 
 

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

powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 
kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Skargę Pani B. O. zam. w Gminie Celestynów na działanie Starosty Otwockiego 
uznaje się za zasadną. 

 
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Pani B. O. zam. w Gminie 

Celestynów.  
 

§ 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Radca prawny  
Cecylia Karpińska 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

 Do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku według właściwości wpłynęło pismo 
z dnia 26 listopada 2015 r. Nr OR-OP-I.1511.14.2015.PB z Departamentu Organizacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie przekazujące pismo z dnia 10 listopada 2015 r. Pani B. O. 
wraz z załącznikami w sprawie braku udzielenia odpowiedzi właściwego organu administracji 
na petycję mieszkańców miejscowości Dąbrówka oraz e-mail z dnia 24 listopada 2015 r.                        
z prośbą o przekazanie pisma do właściwego organu.  
 Zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) rada powiatu jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty. 
 Skarżąca w piśmie informuje, że za pośrednictwem Wójta Gminy Celestynów                            
26 czerwca 2015 r. przesłana została do Starostwa Powiatowego w Otwocku dnia 17 lipca             
2015 r. petycja mieszkańców miejscowości Dąbrówka w sprawie budowy chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej. Petycja spełniała wymogi formalne. Wysłane było również przypomnienie                          
w sprawie petycji i braku udzielenia odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę 8 grudnia 2015 r. Komisji Rewizyjnej 
w celu rozpatrzenia.  

Dnia 10 grudnia 2015 r. Komisja zapoznała się ze skargą Pani B.O. w sprawie braku 
udzielenia odpowiedzi właściwego organu na petycję mieszkańców i 11 grudnia 2015 r. 
wystąpiła do Zarządu Powiatu o przekazanie kompletu korespondencji w tym zakresie.  
 Pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr S.OS.V.0300.10.2015 Starosta Otwocki 
poinformował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że nie zostały udzielone odpowiedzi 
na pisma Pani B.O. 
 Po analizie dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu                    
14 stycznia 2016 r. Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę na działanie Starosty 
Otwockiego za zasadną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej 
Mariusz Szostak 

Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 

 


