Uchwała nr 230/XXXIV/09
uchw ała w spraw ie skargi Pana
Otwockiego.

zam ieszkałego w Warszawie na działanie Starosty

UCHW AŁA NR 230/XXXIV/09
RADY POW IATU W OTW OCKU
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie skargi Pana
na działanie Starosty Otwockiego

zam ieszkałego w W arszaw ie

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.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960
r. - Kodeks postępowania adm inistracyjnego (tekst je d n o lity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana
zam ieszkałego w W arszaw ie na działanie Starosty
Otwockiego uchwala się, co następuje:

Po rozpatrzeniu skargi na działanie Starosty Otwockiego
zam ieszkałego w W arszaw ie uznaje się skargę za bezzasadną.

złożonej

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Panu

przez

Pana

zam ieszkałem u w W arszaw ie.

W ykonanie uchwały powierza się Przewodniczącem u Rady Powiatu.

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

ogłoszeń

oraz

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie
Pan
zam ieszkały w W arszaw ie skierow ał skargę do W ojew ody Mazowieckiego na działanie
Starosty Otwockiego dotyczącą inwestycji budowlanej, realizowanej bez uprzedniej zgody na Jego działce.
Pismem W K A.III.0550/199/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Mazowiecki Urząd W ojew ódzki w W arszaw ie
W yd ział Kontroli i Audytu przekazał skargę według właściwości Radzie Powiatu w Otwocku.
Pan
nie je s t właścicielem przedmiotowych dziatek i nie figuruje jako właściciel w księgach
wieczystych.
Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedm iotowej sprawie oraz zgodnie z opinią Komisji
Rewizyjnej skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

