
UCHWAŁA NR VIII/47/03

RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 czerwca 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę.

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

Postępowania Administracyjnego Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co 

następuje:

§1

1. Uznaje się skargę z dnia 27 maja 2003

roku za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały NR VHI/47/2003 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 czerwca 2003 roku

zwane 
dalej złożyło skargę na przewlekłe załatwianie
sprawy wydania zezwolenia na odzysk osadów o kodzie 02 02 04. Wniosek 
w tej sprawie, opatrzony pieczęcią _ i nieczytelnym
podpisem, złożono dnia 28.01.03 r. Z pisma nie wynika kto (z imienia i 
nazwiska) podpisał wniosek ani też kto może występować w imieniu

Należy wskazać, że postępowanie administracyjne zawsze toczy 
się z udziałem strony a stroną mogą być po myśli art. 29 Kodeks 
postępowania administracyjnego osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy 
chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje 
społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

. jako spółka jawna nie posiada osobowości 
prawnej, nie jest też państwową czy samorządową jednostką organizacyjną 
bądź organizacją społeczną.

Zakładając nawet, że miałoby przymiot
strony, to z wniosku nie wynikało czyj podpis pod nim widnieje, ani też czy 
osoba, której podpis widnieje pod wnioskiem jest uprawniona do 
reprezentowania _

Pracownicy załatwiający sprawę mimo uchybień pisma, 
niezwłocznie (03.02.03 r.) wystąpili do Wójta gminy Wodynie oraz do 
Miejskiego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego w Siedlcach o 
wydanie wymaganych prawem opinii.

Mając na uwadze przypis art. 29 kpa, pismem z dnia 11.03.03 r. 
skierowanym do , celem ustalenia stron (osób
fizycznych bądź prawnych), wezwano do podania danych wszystkich 
wspólników. Odpowiadając na wezwanie, .. wskazało
wspólników i ich adresy, ale okazało się, że adresy dwóch wspólników były 
nieaktualne - pisma wysyłane na te adresy nie wracały. W wyniku 
telefonicznych kontaktów 06 maja br. udało się pracownikowi ustalić 
adresy wszystkich stron - wspólników.

Dopiero po ustaleniu wszystkich stron 08 maja br. organ zgodnie z 
art. 36 kpa zawiadomił wszystkie strony o niemożności załatwienia sprawy 
w terminie z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i określił nowy 
termin załatwienia sprawy do dnia 15.09.03 r.

Mając na uwadze, że pracownicy organu załatwiający sprawę 
zezwolenia niezwłocznie i regularnie podejmowali wszelkie działania dla 
zgodnego z prawem załatwienia sprawy nie można uznać skargi 

na działalność Starosty Siedleckiego jako organu 
administracji publicznej za zasadną.


