Uchwała Nr 53/VII/2007
U chw ała w spraw ie skargi Pana
O św ia ty Po w iato w ej w Otwocku

zam ieszkałego w Otw ocku na działanie Dyrektora

UCHW AŁA NR 53/VII/2007
RADY POWIATU W OTW OCKU
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie skargi Pana

zam ieszkałego w Otwocku na działanie Dyrektora
Oświaty Powiatowej w Otwocku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam orządzie powiatowym (tekst jed n o lity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania
Adm inistracyjnego (tekst je d n o lity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi z
dnia 7 marca 2007 r. Pana
zam ieszkałego w Otwocku na działanie Dyrektora Oświaty
Powiatowej w Otwocku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie
skargi uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rozpatrzyć skargę na działanie Dyrektora O św iaty Powiatowej w Otwocku złożoną przez Pana
zam ieszkałego w Otwocku dotyczącą przekroczenia kompetencji i uznać skargę za bezzasadną.
§ 2.

U dzielić Panu
zam ieszkałem u w Otwocku odpowiedzi na skargę w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do podpisania
zam ieszkałego w Otwocku.

odpowiedzi na skargę Pana

§ 4.

W ykonanie uchwały powierza się Przewodniczącem u Rady Powiatu.

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadom ości poprzez wyw ieszenie na tablicy
zam ieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

ogłoszeń

oraz

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwock, 1 czerwca 2007 r.
S/BR/0551/3/2007

Pan
Otwock

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 7 marca 2007 r. uprzejmie informuję, że Pana skarga była
przedm iotem rozpatrywania najpierw przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku, a następnie
przez Radę Powiatu w Otwocku.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu uznała skarga Pana za bezzasadną.

Z poważaniem
W załączeniu:
uchwała Nr 53/VH/2007
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 maja 2007 r.

