Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/264/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale nr XXIV/157/12

W dniu 21 grudnia 2012r. ,w trybie art. 229 pkt. 4 ustawy Kpa, Wojewoda Łódzki
przekazała Radzie Powiatu kolejną skargę Pana Adama Janeckiego, występującego w imieniu
mieszkańców ul. Rypułtowickiej w Pabianicach, w której ponownie podniesiono kwestię
negatywnych skutków modernizacji ulicy Rypułtowickiej.
Poprzednia datowana na 12 marca 2012 ( data wpływu do Przewodniczącego Rady)
wniesiona przez Pana Adama Janeckiego została rozpoznana i rozstrzygnięta Uchwałą RPP
XXIV/157/12 dnia 30 marca 2012 r.
Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu, które odbyło się 18.01.2013 roku, działając na
podstawie art. 239 par.1 stwierdziła, że skarga z dnia 21 grudnia 2012 roku od strony
przedmiotowej odpowiada skardze wcześniej wniesionej.
Skarżący pismem z dnia 3 kwietnia 2012r, na podstawie art. 238 par 1 Kpa, został
zawiadomiony o sposobie załatwienia skargi oraz poinformowany o treści art. 239 par 1 Kpa tj.
„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”.
Ponadto w dniu 20 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa były rozpatrywane problemy mieszkańców ul. Rypułtowickiej
dotyczące skutków modernizacji ww. ulicy . Na komisji był obecny Pan Adam Janecki oraz
Ryszard Broda – projektant. Posiedzenie miało na celu rozwiązanie problemów związanych
z odwodnieniem terenu.
W skardze z dnia 21.12.2012 (data wpływu do Rady P.P. )skarżący nie wskazał jakichkolwiek
nowych okoliczności, które miałyby wpływ na treść rozstrzygnięcia. W tej sytuacji Rada Powiatu
jest uprawniona do rozpatrzenia skargi z dnia 21 grudnia 2012 r. w trybie art. 239 par 1 Kpa.

