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UCHWAŁA Nr ...m.^.S)Q.^.(»J.
RADY POWIATU ŁOWICKIEGOz dnia .. .A5 . ^.^ L^CS........ roku

w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji StarostwaPowiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz. 1038) oraz art. 231 § lustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735) uchwala się, co następuje:
§ l. Rada Powiatu Łowickiego uzna] e się za organ niewłaściwy dorozpatrzenia skargi na działalność WydziahiKomunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu i przekazuje przedmiotowąskargę Staroście Łowickiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodjiiczącemu Rady PowiatuŁowickiego i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobiezałatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekazania
skargi na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego -w Łowiczu organo-wi

•właściwemu do jej rozpatrzenia.

W dniu 06 lipca 2021 roku Ministerstwo Infi-astmktury, Departament
Kontroli na podstawie art. 65 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735), oraz na podstawie
art. 9 ust. l i art. 16a ust. l ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządzie
powiatowym'(Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz. 1038) przekazał pismem
DK-2.052,600.2021 z 06 lipca 2021 roku do Rady Powiatu, do rozpatrzenia
skargę. -~" Skarżącą na działanie Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Skarżąca podnosi w skardze, iż Wydział Komunikacji „notorycznie nie
odbiera telefonów, przez co zaniedbuje i nie wykonuje swoich zadań".

W niyśl przepisu §54 ust. l 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., póz. 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 24 sierpnia 2021 roku. Komisja
w drodze analizy treści skargi, wskazała, że poruszone w piśmie sprawy, dotyczą
kwestii pracowniczych, w których to sprawach właściwym organem jest Starosta
Łowicki. Według zapisu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1282) Starosta międ2y
innymi organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego oraz kieruje
bieżącymi sprawami'powiatu. Starosta, jako kierownik jednostki organizacyjnej
wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za starostwo powiatowe.

W związku z powyższym w myśl art. 228 Kpa, który stanowi, że skargiskłada się do organów właściwych do ich rozpatrzenia oraz art. 231 § l Kpa, który
stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jejrozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w temiiniesiedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie•o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ, Komisja Skarg, Wnioskówi Petycji Rady Powiatu Łowickiego przedkłada Radzie Powiatu Łowickiegoswoje stanowisko wraz z uzasadnieniem o przekazanie przedmiotowej skargi doStarosty jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

^.

^


