Uchwała nr 160/XXVII/09
uchw ała w spraw ie skargi Pani

zam ieszkałej w W iązownie na Starostę Otwockiego.
UCHW AŁA NR 160/XXVII/09
RADY POWIATU W OTW OCKU
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie skargi Pani
na Starostę Otwockiego.

zamieszkatej w W iązow nie

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 jed n o lity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi
z dnia 2 grudnia 2008 r. Pani
zamieszkatej w W iązow nie na Starostę Otwockiego uchwala
się, co następuje:

§1

.

Rozpatrzyć skargę na Starostę Otwockiego złożoną przez Panią
zam ieszkałą w W iązow nie
dotyczącą nieprawidłowości w działaniach Starosty i odmowy wydania żądanych dokum entów i uznać
skargę za bezzasadną.

§ 2.
Przesłać Pani

zam ieszkałej w W iązow nie uchwałę wraz z uzasadnieniem .

§ 3.
W ykonanie uchwały powierza się Przewodniczącem u Rady Powiatu.

§ 4.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadom ości poprzez wyw ieszenie na tablicy
zam ieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

ogłoszeń

oraz

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

Dnia 2 grudnia 2008 r. Pani
zam ieszkała w W iązow nie skierowała pismo do W ojewody
M azowieckiego dot. nieprawidłowości w działaniach Starosty i odmowy wydania żądanych dokumentów.
Pismem W K A.III.0550/786/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu
M azowieckiego Urzędu W ojew ódzkiego w W arszaw ie, przesłał skargę z dnia 2 grudnia 2008 r. w niesioną
przez Panią
dotyczącą nieprawidłowości w działaniach Starosty i odmowy wydania
żądanych dokumentów.
Pismem Nr SGG.7430/W/3-165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Starosta złożył wyjaśnienie pisemne w sprawie
skargi Pani
Geodeta Pow iatowy 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstaw ił wyjaśnienia dot.
skargi. Poinformował, że Pani
wystąpiła o wydanie wypisu z ewidencji gruntów oraz innych
dokum entów dot. przedmiotowych nieruchomości. Została poinformowana, że w ypisy z ewidencji gruntów
są wydawane odpłatnie i za w/w dokum enty należy wnieść opłatę na konto Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 53 zł.
Ponadto wystąpiła o kopię wypisu z rejestrów gruntów z dnia 01.09.2006 r. oraz wniosku do tej czynności.
Została poinformowana, że w/w kopię wypisu z ewidencji gruntów oraz w niosek do tej czynności może
uzyskać tylko strona, która przedm iotowy w niosek złożyła lub Sąd. Z operatu ewidencyjnego można
uzyskać jedynie wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień 01.09.2006 r. po wykazaniu interesu
prawnego w zakresie ich uzyskania, czyli złożenia um otywowanego wniosku o udostępnienie danych ze
zbioru danych osobowych.
Poinform owano również Panią
że tutejszy urząd dysponuje rejestrami ewidencji gruntów
obrębu Gmina W iązow na założonymi w 1976 roku. W związku z tym wypis z rejestru gruntów według stanu
na dzień 4.09.1971 r. z uwagi na brak dokum entów nie może być wydany.
W ystąpienie o dokumenty, których W ydział Geodezji i Kartografii nie posiada, nie może być rozpatrywane.
W ykaz istniejących dokum entów je s t do wglądu w w/w W ydziale.
Do chwili obecnej Pani
nie okazała dowodu wpłaty, w związku z czym dokum enty nie
zostały wydane.
Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedm iotowej sprawie oraz zgodnie z opinią Komisji
Rewizyjnej, skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

