
UCHWAŁA Nr. .
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ...s2X.VV\C^.ę&»..!lQ/.?.. roku

w sprawie przekazania skargi na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Na podstawie art. 223 § 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; z 2018r. 
poz. 149), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Łowickiego uznaje się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi działalność Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu i przekazuje przedmiotową 
skargę Staroście Łowickiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego i zobowiązuje się go do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekazania 
skargi na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

W dniu 16 marca 2018 roku Pan złożył skargę skierowaną do
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego na działalność Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu.

Skarżący podnosi w skardze, iż PZdsON w Łowiczu odmówił mu wydania 
„pozwolenia na parkowanie samochodu na miejscu dla inwalidów”, mimo iż 
posiada on III grupę inwalidzką.

W myśl art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) zadaniem 
przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz 
prowadzenie obrad rady.

W związku z powyższym, w oparciu przepis § 54 Statutu Powiatu 
Łowickiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 3622), zmienionego 
Uchwałą Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 
roku zmieniającą Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 2078), Przewodniczący Rady Powiatu 
Łowickiego przedłożył skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego rozpatrywała sprawę na 
posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 roku. Komisja w drodze analizy treści skargi 
wskazała, że sprawa dotyczy zakresu działania Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu. PZdsON wchodzi w skład struktury 
organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu na mocy Uchwały 
Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, dlatego też, 
przedmiotowa skarga powinna zostać rozpatrzona przez kierownika jednostki, do 
kompetencji którego należy załatwienie sprawy, której skarga dotyczy, tj. przez 
Starostę Powiatu Łowickiego.

Zgodnie z art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi składa 
się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. A art. 231 Kpa stanowi: „Jeżeli 
organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany 
jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją 
właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 
wskazać mu właściwy organ”.


