UCHWAŁA Nr .Ak!.'..!*" 7 *
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu.
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana

na Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego uznaje się ją za bezzasadną i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte
w uchwale Nr XLI/280/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu.

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego rada powiatu jest
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Powiatu
Łowickiego, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Radni uznali, iż Pan

;

w swej skardze na Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z dnia
28 sierpnia 2013 roku oraz z dnia 23 września 2013 roku nie wskazał nowych okoliczności
ponad te, które były już przedmiotem rozważań radnych na sesji w dniu 28 sierpnia 2013
roku. Wówczas radni podjęli uchwałę o uznaniu skargi Pana

na Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego za bezzasadną, w zakresie w jakim podlegała rozpatrzeniu
przez Radę Powiatu Łowickiego.
Zgodnie z art. 239 kpa: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia
może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.”

W tych okolicznościach na podstawie art. 239 kpa należało, podtrzymując swoje
poprzednie stanowisko, ponownie uznać skargę za bezzasadną.
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