
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 grudnia 2017 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 2016 r. poz. 814) 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 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) uchwala się:  

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pani **** ****, zam. w Sztutowie, 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 11 października 2017 r. do Starosty Nowodworskiego wpłynęła skarga 

skierowana przez Panią **** ****, zam. w Sztutowie, na nienależyte wykonywanie zadań 

przez pracownika podległego Staroście Nowodworskiemu, Pana Marka Miszewskiego, 

w zakresie zakończonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia 

na budowę na działce sąsiadującej z działką, na której posadowiony jest dom Pani ****.  

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 

30 października 2017 r. przekazał według właściwości do rozpatrzenia skargę zgodnie 

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

organem do załatwienia sprawy. 

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że na dzień złożenia skargi Pani **** 

**** nie była stroną w zakończonym postępowaniu administracyjnym z uwagi na fakt, że nie 

jest właścicielem działki. Właścicielami działki są Pani **** **** i **** ****. 

Dnia 06 października Pani **** **** przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Panem 

Markiem Miszewskim. Rozmowa dotyczyła zapytania czy powinna być stroną 

w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym rozbudowy na działce sąsiadującej z działką, 

na której posadowiony jest dom Pani ****. 

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Pana Marka Miszewskiego, Pani ****  

w rozmowie nie podała jakichkolwiek danych, aby można było udzielić informacji 

w przedmiotowej sprawie. Pan Marek Miszewski jedynie udzielił informacji w jakich 

przypadkach sąsiednia działka może się znajdować w obszarze oddziaływania. 

Dnia 09 października 2017 r. Pani **** **** osobiście przybyła do Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, aby uzyskać informację, której nie udzielono 

telefonicznie. Została poinformowana, że akta sprawy znajdują się w archiwum i w związku z 

tym należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

W dniu 10 października 2017 r. Pan **** **** złożył wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej, na który została udzielona pisemna odpowiedź i wysłana 

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w dniu 23 października 2017 r. Potwierdzenie odbioru 

odpowiedzi nastąpiło w dniu 25 października 2017 r. 

Pani **** **** w złożonej skardze opisuje niewłaściwe zachowanie pracownika 

Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Gdańskim, Pana Marka Miszewskiego, polegające na rzekomym niezachowaniu tajemnicy 



służbowej i udostępnieniu danych osobowych oraz nieudzielenie informacji bez zbędnej 

zwłoki, czego nie potwierdza pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa, Pan Marek 

Miszewski. 

Na podstawie wyjaśnień Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa, Pani 

Anny Głobińskiej, można jednoznacznie stwierdzić, ze zasadą działania pracowników jej 

podległych jest udzielanie informacji na podstawie akt przedmiotowych spraw, które często 

są w archiwum. W przypadku wątpliwości, czy można udzielić informacji przeprowadzana 

jest konsultacja z obsługa prawną. Informacje udzielane są bez zbędnej zwłoki i w terminach 

określonych w przepisach. Niestety zdarza się, w przypadku trudnych czy skomplikowanych 

spraw, że petenci Wydziału Architektury i Budownictwa są zdenerwowani, co przekłada się 

na negatywny odbiór pracy wydziału. Jednakże zawsze pracownicy starają się załagodzić 

sytuację, przepraszają oraz wyrażają ubolewanie z powodu niezadowolenia petentów.  

 

W związku z powyższymi ustaleniami Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

proponuje uznać skargę za bezzasadną. 

 

Informuje się skarżącą, 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. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedstawionej treści uważa się za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Jacek Gross 

 


