
- Projekt –  
Uchwała Nr XLI/…./2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
 
w sprawie: przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.  
 
 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku             
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)                
w zw. z art. art. 229 i 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przekazuje się skargę Tornado Spółki z o.o. w Wodzisławiu Śl., doręczoną w dniu 9 grudnia 
2009 roku, na działalność Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie nienaleŜytego wykonywania zadań                        
i zaniedbania, Staroście Powiatu Wodzisławskiego, jako organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały i zawiadomienie skarŜącego powierza się Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLI/… .../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
 

w sprawie: przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
 
 
 
 

W dniu 9 grudnia 2009 roku do Rady Powiatu Wodzisławskiego wpłynęła skarga 

Tornado Spółki z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. CzyŜowicka 67. 

Przedmiotem skargi jest nienaleŜyte wykonywanie zadań oraz zaniedbania przez 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Zgodnie zaś               

z przepisem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

Starosta jest zwierzchnikiem słuŜbowym pracowników Starostwa oraz kierownikiem 

Starostwa Powiatowego. 

Jednocześnie stosownie do przepisu art. 231 KPA jeŜeli organ, który otrzymał skargę, 

nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niŜ                     

w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie           

o tym skarŜącego, albo wskazać mu właściwy organ. 

Mając zatem powyŜsze na uwadze naleŜy przedmiotową skargę przekazać Staroście 

Powiatu, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.  

 
 
       Przewodniczący Rady 
 
            /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


