
 

UCHWAŁA Nr XLI/268/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 marca 2018 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika 

podległego Staroście Nowodworskiemu  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1868 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt  4 w związku z art. 227 i art. 237 § 

1, § 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                  

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się:  

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pana Zbigniewa ****, zam. w ****, na nienależyte wykonywanie 

zadań przez pracownika podległego Staroście Nowodworskiemu, uznaje się skargę za bezzasadną.                      

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz                 

z uzasadnieniem. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 



W dniu 25 stycznia 2018 r. do Starosty Nowodworskiego wpłynęła skarga skierowana 

przez Pana Zbigniewa ****, zam. w ****, na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika 

Wydziału Komunikacji podległego Staroście Nowodworskiemu, Pana Mariusza Cieślewicza, w 

zakresie nienależytego zachowania i wykonywania zadań. 

Na podstawie art. 231 i art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego                 

w związku z wniesioną skargą oraz wstępnym jej rozpoznaniu, Starosta Nowodworski                    

w dniu 28 lutego 2018 r. przekazał według właściwości do rozpatrzenia skargę zgodnie                      

z kompetencją Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, gdyż nie był właściwym organem 

do załatwienia sprawy. 

Pan Zbigniew **** w złożonej skardze opisuje niewłaściwe zachowanie Kierownika 

Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Mariusza 

Cieślewicza, polegające na zajmowaniu się sprawami niemającymi nic wspólnego                                   

z zadaniami opisanymi w zakresie czynności na stanowisku pracy Pana Cieślewicza. Ponadto             

Pan ****  stwierdził, że Kierownik Wydz. WK jest osobą niesympatyczną.  

Z pisemnego wyjaśnienia Pana Mariusza Cieślewicza oraz przeprowadzonej rozmowy ze 

Starostą Nowodworskim wynika, iż zarzuty opisane przez Pana Zbigniewa **** nie znajdują 

potwierdzenia. Zdaniem Kierownika Wydziału Komunikacji skarżący „posługuje się insynuacją 

na granicy pomówienia oraz naruszenia dóbr osobistych pracownika samorządowego                                

w swobodny, nie mający oparcia w faktach, sposób. Łączy różne zdarzenia z mniej lub bardziej 

prawdopodobnymi wydarzeniami – wyłącznie w sferze ogólnej.”  

 

W związku z powyższymi ustaleniami Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznaje 

skargę za bezzasadną. 

 

Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego                      

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, co będzie 

tożsame z nierozstrzygnięciem skargi. 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 
 


