
 

Uchwała Nr XXXII/223/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 listopada 2013 r.  

w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

 

Na podstawie art. 223, art. 229 pkt 4, art. 231, art. 237, art. 238, i art. 242, art. 243, art. 244, art. 245 

oraz art. 247  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 267z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1. 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje skargi i wnioski dotyczące zadań lub 

działalności Starosty Nowodworskiego, Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników pozostałych służb, inspekcji i 

straży w sprawach należących do zadań Powiatu. 

§ 2. 

1. Skargi i wnioski, których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim rejestrowane są w Ogólnym Rejestrze Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim, który prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Dotyczy 

to także skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu. 

2. Po zarejestrowaniu skarga, bądź wniosek o których mowa w § 2 ust. 1 kierowane  są do 

Przewodniczącego Rady bądź Wiceprzewodniczących.  

3. W przypadku wpłynięcia skargi (wniosku) bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Powiatu, bądź 

Wiceprzewodniczących przekazywane są one niezwłocznie do rejestracji, zgodnie z § 2 ust. 1. 

4. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków prowadzi się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia 

się bez rozpoznania. 

§ 3. 

1. Przewodniczący Rady: 

1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi lub wniosku, 

2) czuwa nad właściwością rady w zakresie rozpatrzenia i w razie stwierdzenia braku właściwości rady 

przekazuje skargę lub wniosek do właściwego organu, 



3) przekazuje skargę lub wniosek do Zarządu  Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, celem udzielenia 

stosownych wyjaśnień, 

4) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi lub wniosku, w tym zawiadomienia o każdym 

przypadku niezałatwienia skargi  wniosku w terminie. 

 

§ 4. 

1)  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie wyjaśnień przygotowuje stosowny 

projekt uchwały Rady Powiatu.  

2) Skarga bądź wniosek wraz z wyjaśnieniami i projektem uchwały zostaje przekazana do Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, która rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi w formie 

uchwały. 

§ 5. 

Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia skarżącego lub wnioskującego o sposobie załatwienia 

skargi lub wniosku.  

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodniczący Rady 

     Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków. Organ, którym jest 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje skargi i wnioski dotyczące zadań lub 

działalności Starosty Nowodworskiego, Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników pozostałych służb, inspekcji i 

straży w sprawach należących do zadań Powiatu. Właściwym jest podjęcie uchwały w tym zakresie, 

celem określenia zasad dotyczących rozpłatywania skarg i wniosków przez organ stanowiący Powiatu 

Nowodworskiego. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady 

     Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


