
UCHWAŁA Nr XXV/156/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Siedleckiego. 

 

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

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 

229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Rada Powiatu  

w Siedlcach uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Skargę na bezczynność Starosty Siedleckiego uznaje się za zasadną. 

 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

   
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXV/156/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXV/156/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) właściwym 

organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada 

powiatu.  

Pismem z dnia 26 stycznia 2017 roku Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa 

Sprawiedliwości przekazało do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Siedlcach skargę Pana 

 w przedmiocie braku odpowiedzi na korespondencję  

z dnia 28 listopada 2016 roku, kierowaną do Starosty Siedleckiego.    

Przewodniczący Rady przekazał powyższą skargę Komisji Rewizyjnej, celem 

jej rozpatrzenia. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując przedmiotową skargę w toku postępowania 

wyjaśniającego okoliczność skargi i w oparciu o zgromadzoną dokumentację  

w sprawie ustaliła, że Starosta faktycznie nie dopełnił obowiązku, wynikającego z art. 

35 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego nie udzielając w terminie 

odpowiedzi na pismo Skarżącego. 

W tej sytuacji Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi na bezczynność 

Starosty Siedleckiego za zasadną.  

 

 
 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


