
 
 

 
 

UCHWAŁA NR 106/XIII/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 1 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY” 

 na działanie Starosty Otwockiego 
 

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

powiatowym (tekst jedn. 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 administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Skargę Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY” na działanie Starosty 
Otwockiego uznaje się za zasadną. 

 
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Wspólnocie Mieszkaniowej 

„CHROBRY”.  
 

§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady 

Tomasz Atłowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 
 Wspólnota Mieszkaniowa „CHROBRY” w dniu 22 września 2011 r. złoŜyła Radzie 
Powiatu skargę z dnia 19 września 2011 r. na bezczynność organu w zakresie braku 
odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2011 r., złoŜone w Starostwie dnia 21 czerwca    
2011 r. dot. zapytania w sprawie rozbudowy drogi. 
 Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę Komisji Rewizyjnej w celu zajęcia 
stanowiska. 

Na posiedzeniach w dniach 3 i 17 października 2011 r. Komisja Rewizyjna 
analizowała dokumenty dot. skargi.  

Wicestarosta złoŜył wyjaśnienia w w/w sprawie.  
Dnia 24 czerwca 2011 r. Wicestarosta zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych o pilne przygotowanie odpowiedzi w sprawie rozbudowy drogi. 
Dyrektor ZDP pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. przygotował informację                   

w powyŜszej sprawie. 
Dnia 18 sierpnia 2011 r. została przygotowana odpowiedź dla Wspólnoty 

Mieszkaniowej „CHROBRY”, którą wysłano dnia 19 sierpnia 2011 r. na adres Wspólnoty,      
a nie na podany w piśmie adres do korespondencji. Listu nie podjęto w terminie, w związku    
z czym awizowano powtórnie dnia 30 sierpnia 2011 r.  
Dnia 8 września 2011 r. Poczta Polska zwróciła przesyłkę do Starostwa z powodu ponownego 
nie podjęcia w terminie. 

Dnia 12 września 2011 r. ponownie wysłano odpowiedź w powyŜszej sprawie na 
adres Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY”, równieŜ nastąpił zwrot przesyłki. 

Dopiero dnia 3 października 2011 r. wysłano odpowiedź na adres wskazany przez 
SkarŜących tj. adres do korespondencji. 

Z uwagi na duŜą ilość spraw oraz korespondencji przychodzącej do Starostwa, nie 
zwrócono uwagi, Ŝe SkarŜący podał mało widoczny „adres do korespondencji”.  

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz wyjaśnieniami Wicestarosty Komisja 
Rewizyjna uznała skargę za zasadną, gdyŜ według Kodeksu postępowania administracyjnego 
został przekroczony termin załatwienia sprawy.  
 Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz 
zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej skargę na działanie Starosty Otwockiego naleŜy uznać                  
za zasadną. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 


