
UCHWAŁA Nr ¿ i . 5 ^ 0 / 1 5 . . .  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia roku

w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r, poz. 511) oraz art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
praż z 2019 r, poz, 60, poz, 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Łowickiego uznaje się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi  ̂ na działalność Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego 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.



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekazania 
skargi na Powiatowego Inspektora Nadzom Budowlanego w Łowiczu organowi

właściwemu do jej rozpatrzenia.

W dniu 09 maja 2019 roku Pan ___..... złożył skargę skierowaną do
Rady Powiatu Łowickiego na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru' 
Budowlanego w Łowiczu. . ,

Skarżący podnosi w skardze, i ż . Powiatowy Inspektor Nadzom 
Budowlanego w Łowiczu wykorzystał samochód służbowy inspektoratu do celów 
prywatnych w godzinach pracy. Ponadto w piśmie wskazał, iż zachodzi 
prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osobę, 
odpowiedzialną za jej przestrzeganie.

W myśl przepisu § 54 ust. 1 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 (tj. Dz. Urz, 
Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 2418 i 4351), Przewodniczący Rady Powiatu 
Łowickiego przedłożył skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków, 
i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków ,i -Petycji Rady Powiatu Łowickiego 
rozpatrywała sprawę na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku. Komisja 
w drodze analizy treści skargi popartej, konsultacją prawną, wskazała, że 
poruszone w piśmie sprawy dotyczą kwestii pracowniczych, w których tO' 
sprawach właściwym organem jest Starosta pełniący w stosunku do Powiatowego 
Inspektora Nadzom Budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podległość służbowa Powiatowego 
Inspektora Nadzom Budowlanego w stosunku do Starosty wynika z treści art. 35 
ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 511) zgodnie, z którym Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego - 
oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

W związku z powyższym w myśl art. 228 Kpa, który stanowi, że skargi 
składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia oraz art. 231 § 1 Kpa, który 
stanowi, że 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
0 tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ, Komisja Skarg, Wniosków
1 Petycji Rady Powiatu Łowickiego przedkłada Radzie Powiatu Łowickiego 
swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem o przekazanie przedmiotowej skargi do 
Starosty jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


