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Uchwałanr XV.
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Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 19 listopada2019r.

w sprawie stanowiska dotyczącego skargi na PrzewodniczącegoRady Powiatu
Pruszkowskiego

Na podstawie $ 21 ust. l statutu Powiatu Pruszkowskiegostanowiącego załącznik do uchwały
XXVl1/175/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Powiatu
Pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz-7058 i 10380) uchwala się co następuje:

$ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przedstawionychprzez Panią
zarzutów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do ninidszej uchwały.
$ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego
niniejszej uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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do przekazania

Załącznik do uchwały nr XV.
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 19 listopada 2019 r.

.2019

Stanowisko
w sprawie przedstawionych zarzutów
W odpowiedzi na pismo Wdewody Mazowieckiego z dnia 18 oaździemika 2019 roku
w przedmiocie ustosunkowania się do zarzutów Pani
l a w szczególności
wyśnienia, czy termin rozpatrzenia sprawy został ustalony w oparciu o przepis art. 36 ustawy

z dnia 14 czerwca1960 roku -- KodekspostępowaniaadministracŃnego(Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 iz 2019 r. poz. 60, 730 i 1133):

W dniu 5 września 2019 roku do Rnrlv Powiatu Pmszkowskiegowpłynęła drogą
elektronicznąskarga Pani
Niezwłocznie po jel wpłynięciu,
PrzewodniczącyRady Powiatu uznał, iż treść pisma wypełnia znamiona skargi na
bezczynnośćStarosty Pruszkowskiegoi na podstawie $ 36b ust 2 Statutu Powiatu
Pruszkowskiegoprzekazał do rozpatrzeniaprzez Komigę Skarg, Wniosków i Petycji
(tj. w dniu 6 września 2019 r.). Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wyznaczenie termin rozpatrzenia
skargi
W dniu 13 września 2019 roku Przewodniczący Komigi Skarg, Wniosków i Petycji

zobowiązał się do przygotowania projektu uchwały rozstrzygającel skargę do dnia
7paździemika 2019 roku, tak aby Rada Powiatu mogła procedować uchwałę na sagi
planowanąna 15paździemika2019r.
Niezwłocznie w dniu 16 września 2019 roku Przewodniczący Rady poinformował Panią
;o procedurze dot. załatwienia sprawy -- tj. przekazaniu jej do Komiqi
Skarg, Wniosków i Petycji oraz na postawie art. 36 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku --

Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił Skarżący, że nie jest możliwe
załatwienie sprawy w terminie jednego miesiąca ze względu na jd skomplikowany charakter
oraz plan pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego. Jednocześnie Przewodniczący wyznaczył
termin załatwienia skargi do dnia 20 paździemika 2019 roku. Pismo zostało wysłane do
Skarżącej drogą mailowy oraz pocztą w dniu 16 września 2019 roku.

Komika Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniuw dniu 19 września2019 roku
przeanalizowała treść skargi i wypracowała projekt uchwały. W dniu 15 paździemika
2019 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
uznającją za bezzasadne.Uchwała ta w dniu 17 paździemika 2019 roku została wysłana do
Skarżącej drogą pocztową, a w dniu 22 paździemika drogą mailowy.
Odpowiadając, w na pytanie dot. Wlaśniania podstawy prawnej dla wyznaczenia
terminu załatwienia skargi, wskazać należy, iż w świetle art. 237 $ 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego,w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w $ 1, stosuje się
przepisy art. 36-38. Jak wyżej wskazano Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

w piśmie z dnia 16 września2019 roku poinformował o przyczynieniezałatwieniasprawy
w terminie

miesiąca,

wskazał

nowy

termin

załatwienia

sprawy

oraz pouczyć Skarżący

o prawie do wniesienia ponaglenia.

W dniu 24 paździemika 2019 roku Skarżącadrogą mailowy ustosunkowałasię do
doręczonejjej uchwały z dnia 15 paździemika 2019 roku.

