
UCHWAŁA Nr VI/49/2015 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 kwietnia2015 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 595,  

z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Skargę na działalność Starosty Siedleckiego złożoną przez Pana  

 uznaje się za bezzasadną. 

 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   

        Przewodniczący Rady  

 

       /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 



UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr VI/49/2015 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24  kwietnia 2015 roku 

 

W dniu 17 marca 2015 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego 

wpłynęło pismo Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 roku Nr GZ-mw-6722-15-3/14/15, 

zakwalifikowane jako skarga na działalność Starosty Siedleckiego.   

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Siedlcach po otrzymaniu przedmiotowej 

skargi na posiedzeniach w dniach  10, 17 i 24 kwietnia 2015 roku, po wnikliwym jej 

rozpatrzeniu uznała skargę za bezzasadną.  

Sprawy opisane w skardze były już wcześniej przedmiotem wnikliwej analizy 

Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Wiśniewie w sierpniu i grudniu 2014 

roku. W obu przypadkach Komisja odniosła się do wszystkich opisanych  

w skargach uwag skarżącego i udzieliła zainteresowanemu szczegółowych 

odpowiedzi w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, 

informując jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Starostwo 

Powiatowe w Siedlcach o sposobie załatwienia sprawy. 

  Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 145 z późn. zm. ) Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad Spółkami 

Wodnymi. Nadzór Starosty odnosi się do oceny zgodności z prawem lub Statutem 

Spółki Wodnej podejmowanych przez nie uchwał. Skarżący natomiast w swoich 

wcześniejszych pismach podnosi kwestie dotyczące nie realizowania przez Spółkę 

Wodną działającą na terenie Gminy Wiśniew obowiązku utrzymywania urządzeń 

melioracji wodnych oraz pobierania niezasadnych opłat. Starosta Siedlecki w obu 

przypadkach podjął działania i skierował oba pisma do Komisji Rewizyjnej Gminnej 

Spółki Wodnej w Wiśniewie uznając ją za właściwą do kontroli działalności Spółki 

Wodnej w zakresie opisanym w obu pismach. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Siedlcach 

uznaje postępowanie Starosty Siedleckiego za właściwe, ponieważ sprawy opisane 

w pismach skarżącego Pana  zostały w pełni wyjaśnione, a 

wszystkie strony zainteresowane sprawą terminowo powiadomione o sposobie 

załatwienia.   

        Przewodniczący Rady  

                /-/ Zygmunt Wielogórski 


