
Uchwala Nr XIX/140/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 listopada 2019r.

w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z

20 18r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do

Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie

uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Skargę pana M.K. z dnia 25 października 2019r. na bezczynność Starosty Kolskiego uznaje

się za bezzasadną z przyczyn i podstaw wskazanych w uzasadnieniu Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do uchwały Nr XIX/140/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 listopada 2019r.

w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.

Pan M.K. w dniu 25 października 20 19r. złożył skargę na bezczynność Starosty Kolskiego

w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Skarżącego w piśmie z dnia 12

września 2019r. tj. "Ile wyniosło dofinansowanie OSP Koło ul. Dąbska (w tym rzeczowe) od

2015r. do dzisiaj (proszę o podanie dla każdego roku)" oraz "Jakie czynności Pan podejmuje

by cisza nocna, która obowiązuje w godz. 22.00 - 6.00 nie była zakłócana na Osiedlu

Płaszczyzna przez wyjącą syrenę OSP Koło ul. Dąbska H.

Powyższa skarga została przekazana przez przewodniczącego rady do rozpatrzenia przez

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że w

dniu 12 września 2019r. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęło pismo od pana M.K.

adresowane do Starosty Kolskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 3 pytania. Odpowiedź

na pytanie nr 1 zostało udzielone w imieniu Starosty Kolskiego przez Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole w dniu 17 października 2019r. W kwestii pozostałych dwóch zapytań, czyli

dofinansowania OSP Koło oraz uruchomienia syreny OSP Koło w czasie ciszy nocnej

uznano, że jednostką właściwą do udzielenia odpowiedzi na w/w pytania jest Ochotnicza

Straż Pożarna "Koło nad Wartą". W związku z powyższym na podstawie art. 65 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego U.t. Dz.U. z 2018r. poz.

2096 z późno zm.) przekazanego wg właściwości pismo Skarżącego do Ochotniczej Straży

Pożarnej "Koło nad Walią" w Kole. OSP "Koło nad Wartą" w dniu 17 września 2019r.

(wpływ do Starostwa Powiatowego w Kole 18 września 20 19r.) udzieliło odpowiedzi

zwrotnej, informujące, że nie jest właściwym organem do udzielenia odpowiedzi na zadane

przez pana M.K. pytania.

W dniu 13 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków

Petycji, na które zaproszono Prezesa OSP "Koło nad Wartą" Arkadiusza Olczaka.



W świetle złożonych przez Prezesa OSP "Koło nad Wartą" Arkadiusza Olczaka

wyjaśnień oraz ustaleniu stanu prawnego rozpatrywanej skargi Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji uznała, że zarzuty zawarte w skardze pana M.K. wobec Starosty Kolskiego nie są

zasadne, gdyż przekazanie wg właściwości pismo pana M.K. z dnia 12.09.2019r. było

prawidłowym postępowaniem, ponieważ w/w jednostka jest organem właściwym

merytorycznie do udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym w piśmie Skarżącego.

Ponadto Prezes OSP "Koło nad Wartą" na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

potwierdził i zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez pana M.K. w

piśmie z dnia 12 września 20 19r. w pozostałym zakresie, tj. na pytanie nr 2 i 3.

Reasumując zarzuty zawarte w skardze pana M.K. nie znajdują uzasadnienia, wobec

powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje podjęcie uchwały w przedmiotowej

sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


	Page 1
	Titles
	§ 1 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Page 3
	Images
	Image 1



