
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Starosty Łowickiego

Na podstawie art. 234 pkt 1 w związku z art, 236 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U. 
z 2016 r., poz. 23, m :  poz. 868, 996, 1579 i 2138) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje: _____ _________ _

§ 1. Przekazuje się skargę Pana > z dnia 16 grudnia
2016 roku dotyczącą zadań Starosty Łowickiego, Staroście Łowickiemu jako 
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego, w tym zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań Starosty Łowickiego

W dniu 22 grudnia 2016 roku do Rady Powiatu Łowickiego wpłynęło 
pismo Woj ewody Łódzkiego w Łodzi, znak PNIK-V. 1411.137.2016 
z 22 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania, na podstawie art. 231 w związku 
z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t r*Ł~xx- ^  —nnz, 23, zm.: poz. 868, 996, 1579
i 2138), skargi Pana ż dnia 16 grudnia 2016 roku na
działanie Starosty ŁowicKiego w Kwestii czasowego wyłączenia z ruchu 
pojazdów wskazanych przez Skarżącego.

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu 
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży 
i innych jednostek organizacyjnych (...) jest rada powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 roku w obecności 
Członków Zarządu Powiatu Łowickiego.

Komisj a zapoznała się z dokumentami i wyj aśnieniami Dyrektora 
Wydziału Komunikacji, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie. 
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że Skarżący wystąpił o czasowe wycofanie 
z ruchu pojazdów przez niego wskazanych. Zgodnie z art. 78a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. -  Prawo o mchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2012 r. 
1137 ze zm.) czasowe wycofanie pojazdu z mchu dotyczy samochodów 
ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. 
W związku z tym nie jest możliwe czasowe wycofanie z ruchu pojazdów 
wskazanych przez Skarżącego, o czym był on dwukrotnie informowany. Jednak 
na dzień rozpatrywania skargi nie wydano w przedmiotowej sprawie żadnego 
orzeczenia kończącego postępowanie.

Komisja zapoznała się również z opinią prawną, według której zgodnie 
z art. 234 pkt 1 Kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne 
skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie 
z przepisami kodeksu. Stosownie do art. 236 Kpa w przypadkach określonych 
w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ 
uprawniony do wszczęcia postępowania łub organ, przed którym toczy się 
postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235 -  organ właściwy do 
wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej
uchylenia lub zmiany. _____

------—Ma.ia.c powyższe na uwadze skarga złożona przez Pana
podlega rozpatrzeniu w toku postępowania administracyjnego 

przez starostę Łowickiego.


