UCHWAŁA NR VI/83/2019
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią
T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 229 pkt 4 oraz art. 237 §1, §3 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.1))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. 1. Rada Powiatu Tarnogórskiego uznaje się za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś.
na Starostę Tarnogórskiego.
2. Skargę przekazuje się do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego do
przedstawienia na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 2. 1. Ze względu na okresowy charakter pracy Rady, skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym
w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. w ciągu jednego miesiąca.
2. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnogórskiego, zobowiązując go do
przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu z sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Cichosz

1) Przepisy

wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018r. poz. 1629, z 2019r. poz. 60
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Uzasadnienie
W dniu 2 kwietnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpłynęła skarga złożona
przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego.
Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi dotyczące zadań lub
działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych
jednostek organizacyjnych rozpatruje rada powiatu.
Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje skargi na działania
zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, powołując w tym celu komisję skarg, wniosków
i petycji.
Skarga złożona przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego zostanie rozpatrzona przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
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