
UCHWAŁA NR XXVIII/148/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rawskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Tomasza Walasa w sprawie braku odpowiedzi Starosty Rawskiego 
na wniosek dotyczący koncepcji włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci ogólnopolskich szlaków rowerowych 
"Green Velo" i "Velo Mazovia".

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania skarżącego oraz 
Wojewody Łódzkiego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Pismem z 2.06.2017 rok. Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego drogą elektroniczną przekazał skargę Pana Tomasza Walasa w sprawie braku odpowiedzi
Starosty Rawskiego na wniosek dotyczący koncepcji włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci szlaków
rowerowych „Green Velo” i „Green Mazovia”. Do pisma załączone zostały dokumenty, które Pan Tomasz
Walas przesłał do Starostwa Powiatowego. W związku z brakiem pisma w skrzynce Starostwa Powiatowego,
Starostwo zwróciło się do firmy, która obsługuje naszą pocztę elektroniczną z prośbą o sprawdzenie czy pismo
Pana Tomasza Walasa dotarło do skrzynki Starostwa. Po sprawdzeniu Starostwo uzyskało informację, że
wiadomość ta wpłynęła na serwer 18 lutego 2017 roku o godz. 15:13:22 i została przekazana do skrzynki
docelowej o godz. 15:13:23. Pisma tego w Starostwie nie udało się odnaleźć, prawdopodobnie system
analizując formę pisma uznał wiadomość za spam i wiadomość została skasowana.

W dniu 7.06.2017 r. udzielona została odpowiedź na wystąpienie Pana Tomasza Walasa.

Jednocześnie informujemy skarżącego, że 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.

Id: 27764F48-9374-46BF-A4F1-D958B322F4A4. Podpisany Strona 1




