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Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 19 listopada2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. -- o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowaniaadministracyjnego(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 iz 2019 r. poz. 60, 730 i 1133)
uchwala się, co następuje:

$l. Pozostawia się uznać skargę członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie z dnia
l paździemika 2019 r. na działalność Starosty Pruszkowskiego za bezzasadne.

$2. Wykonanie uchwały powierza się PrzewodniczącemuRady Powiatu Pruszkowskiego,
zobowiązując go do przekazania skarżącym niniejszej uchwały vnaz z uzasadnieniem.
g3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
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UZASADNIENIE

W dniu 24 paździemika2019 r. do Rady Powiatu Pruszkowskiegowpłynęła skarga
członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie na działalność Starosty Pruszkowskiego,
dotycząca wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, przekazana zgodnie
z właściwością przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie skierowali przedmiotowe skargę
również do Wojewody Mazowieckiego.
PrzewodniczącyRady Powiatu uznał, że treść pisma wypełnia znamiona skargi na
bezczynność Starosty Pruszkowskiego i na podstawie $ 36 b ust. 2 Statutu Powiatu
Pruszkowskiegoprzekazałją w dniu 25 paździemika 2019 r. do rozpatrzeniaKomisji Skarg,
Wniosków i Petyc:jiRady Powiatu.
Komika Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2019 r.
przeanalizowała treść skargi. Przewodniczący Komiqi przybliżył przedmiot skargi. Naczelnik

Wydziału Architektury przedstawiła Wjaśnienie dotyczące procedowaniawniosku
o pozwolenie na budowę. Poinfomlowała, że statutowe władze Spółdzielni prawidłowo
złożyły wniosek o wydanie pozwolenia. Zgodnie z wpisem do ewidencji gruntów nie ma
żadnych wątpliwości, które stanęłyby na przeszkodzie, by wydać rzeczone pozwolenie,
a przepisy wewnętrzne spółdzielni nie stanowią przedmiotu analizy dla Starosty i podległych
mu organów. W rzeczonej sprawie uczestniczyło 39 stron i żadna nie odwołała się od decyzji
Starosty.Naczelnik Wydziału Architektury zauważyłatakże, że skarżącerównież nie wniosły
wówczas odwołania. Komika Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego
uznała,

że Starosta nie

miał

podstaw,

by w

toku

postępowania

uwzględnić

prośbę

o niewydanie pozwolenia na budowę w tym konkretnym przypadku
Wobec powyższego komisja uznała, skargę na działalność Staroty Pruszkowskiego
za

bezzasadne

--

ponieważ

wszelkie

działania

przewidziane

przez

przepisy

zrealizowane i zastosowane.

Przewodniczący Komisji Skarg,
WnioslSqwi Petycji

Andrzej Kuriiela

zostały

