
- Projekt- 
Uchwała Nr XXXI/……./2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

 
w sprawie: przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia.  
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z  art. 229 pkt 3) 
pkt 7) i 231 oraz art.233 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 6 ust.1 pkt 5) i art. 10 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r.                
nr 112, poz. 1198 ze zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przekazuje się skargę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  następującym organom właściwym do jej 
rozpatrzenia:  

1) Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach  w części 
dotyczącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                  
w Wodzisławiu Śląskim,  

2) Radzie Gminy w Gorzycach w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Gorzyce.   
 

§ 2 
 

Przekazuje się skargę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) w części stanowiącej wniosek                     
o udostępnienie informacji publicznej Staroście Wodzisławskiemu celem rozpatrzenia.  
 

§ 3 
 

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

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu  uchwały Nr XXXI/……./2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

 
w sprawie: przekazania skargi organom właściwym do ich rozpatrzenia. 
 
 
 
 W dniu 15 kwietnia 2013 roku do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim  
wpłynęło adresowane do Rady Powiatu Wodzisławskiego pismo p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne). 
W dniu 18 kwietnia 2013 r.  dokonałem analizy treści pisma, w wyniku której uznałem, że  
ma ono charakter skargi, w której p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  kwestionuje działania podejmowane 
przez: 
- Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim,  
- Wójta Gminy Gorzyce.  
W części pisma zawarty jest również wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  
            Wobec powyższego zgodnie z art. 231 kpa, nie mając właściwości do rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi, Rada Powiatu zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż                            
w terminie siedmiu dni, przekazać skargę organom : 
- Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach,  
- Radzie Gminy Gorzyce, 
- Staroście Wodzisławskiemu -  w części stanowiącej wniosek  
oraz zawiadomić o tym Skarżącego. 
              
 
 
           Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


