
Uchwała nr 208/XXXII/09
Uchwała w sprawie przekazania skargi.

UCHWAŁA NR 208/XXXII/09 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przekazania skargi.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w 
związku z art. 80 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu do rozpatrzenia skargę Pani z dnia 15 kwietnia
2009 r. na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

§ 2 .

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącej o 
przekazaniu skargi.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 11 maja 2009 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło postanowienie Nr 760/09 
z dnia 5 maja 2009 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujące 
według właściwości Radzie Powiatu w Otwocku skargę z dnia 15 kwietnia 2009 r. Pani na
czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
Właściwość organów dotyczącą rozpatrywania i załatwiania skarg reguluje treść art. 229 kpa. Zgodnie z 
art. 229 ust. 2 organem kompetentnym do rozpatrywania skarg na kierowników powiatowych inspekcji z 
zakresu spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda działający 
przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Wobec powyższego przedmiotową skargę należy przekazać do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


