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Uchwała Nr XXXIX/270/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Oz.U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

l. Skargę Pana Macieja Kowalskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. na bezczynność

Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu uznaje za bezzasadną.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1 uznana została za bezzasadną z przyczyn wskazanych w

uzasadnieniu do Uchwały, która stanowi jej integralną część.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewo CląCy R Y Powiatu

Marek Tomleki



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/270/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego.

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Pan Maciej Kowalski złożył skargę do Wojewody

Wielkopolskiego na bezczynność i opieszałość Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego

w udzieleniu odpowiedzi na pismo dotyczące ukończenia remontu ulicy 3-ego Maja w Kole.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 25 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do Starostwa

Powiatowego w Kole w dniu 28 sierpnia 2017 r., przedłożył skargę Radzie Powiatu

Kolskiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Skarga była rozpatrywana przez Radę

Powiatu na XXXVII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki przedstawił radnym trwającą

ponad rok historię korespondencji z Panem Maciejem Kowalskim. Poinfonnował, że

wcześniej Skarżący się czterokrotnie już występował z zapytaniem o termin ukończenia

remontu ulicy 3-ego Maja w Kole i każdorazowo otrzymywał merytoryczną odpowiedź,

sygnowaną podpisem Starosty Kolskiego bądź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,

potwierdzającą brak w budżecie roku 2017 środków finansowych na kontynuację

przebudowy ulicy 3-ego Maja w Kole.

Mimo wyczerpującej odpowiedzi udzielonej w dniu 26 czerwca br., pismem z dnia 29

czerwca 2017 r. Pan Maciej Kowalski wystąpił po raz kolejny z tym samym zapytaniem nie

szczędząc przy tej okazji wyrazów uszczypliwości i nieprawdziwych insynuacji pod

adresem władz Powiatu Kolskiego. W tych okolicznościach uznano, że skoro stan faktyczny

nie uległ zmianie, a prowadzona korespondencja eskaluje pomówienia, ponowne wysyłanie

tych samych treści niczemu nie służy i staje się bezprzedmiotowe.

Podczas XXXVII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie



•.

przyjęła wyjaśnienia Przewodniczącego za zasadne, wiarygodne i wystarczające do tego, by

uznać skargę Pana Macieja Kowalskiego za bezzasadną.

Jednocześnie Rada Powiatu Kolskiego zaleciła udzielenie Skarżącemu się odpowiedzi na

ostatnie pismo z dnia 29.06.2017 r. jako odpowiedzi ostatecznej w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź tę przesłano pismem BRZ.0023.697.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6

września 20 l 7 r.

Rada Powiatu Kolskiego, działając na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze

zm.: dalej: k.p.a.) pismem z dnia 21 września 2017 r. zawiadomiła Pana Macieja

Kowalskiego o sposobie załatwienia skargi informując, że skarga z dnia 21 sierpnia 2017 r.

na bezczynność i opieszałość Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego w udzieleniu

odpowiedzi na pismo dotyczące ukończenia remontu ulicy 3-ego Maja w Kole została

uznana za bezzasadną. Zawiadomienie zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

Z uwagi na to, że podczas XXXVII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. rozpatrzenie skargi nie

nastąpiło w formie wymaganej uchwały, podjęcie formalnej uchwały w sprawie skargi na

bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego staje się konieczne i zasadne.

Wlcep~~zą~RadY

Zdz~ński
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