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  PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 27 grudnia 2018 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przedstawienie pisma (anonim, data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: 

19 grudnia 2018 r.) 

3. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, wniosków, petycji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka otworzyła posiedzenie i przywitała 

wszystkich przybyłych. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Edward Ciągło – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie porządek 

posiedzenia.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad 2. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka przedstawiła pismo skargę (anonim), która 

wpłynęła w dniu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 19 grudnia 2018 r.  

W piśmie zawarto skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 

Nowosądeckiego. Pismo nie jest podpisane, jest anonimem. Zawarte w piśmie zarzuty dotyczą 

przewlekania odbioru inwestycji budowlanych oraz łapówkarstwa. Ponadto jeśli odbiór 

wykonywany jest przez jakąś konkretną firmę, która znajduje się w dobrych relacjach 

z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, to wówczas odbiór przebiega bez zakłóceń. W piśmie 

przytoczony został artykuł z 2016 roku opublikowany na portalu Sadecznin.info oraz zamieszczone 

pod nim komentarze internautów. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skargi anonimowe 

nie są rozpatrywane, co znajduje uzasadnienie w §8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji zawnioskowała, aby przedmiotową skargę 

pozostawić bez rozpoznania.  
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Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Poręba powiedział, że poruszona została 

poważana sprawa. Dodał ponadto, że do niego również docierają podobne informacje. Zauważył, że 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest pracownikiem Powiatu, jest bowiem podległy 

Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego.  

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka wyjaśniła, że jeżeli skarga jest personalna, 

czyli na pracownika Powiatowego Nadzoru Budowlanego, tzn. jeśli skarga dotyczy osobowo 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, to Rada Powiatu jest właściwa do rozpatrywania skarg na 

Inspektora jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji. Natomiast gdyby skarga 

dotyczyła Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu, to wówczas powinna być skierowana do  

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W związku z powyższym należy się 

zastanowić czy przedmiotowa skarga dotyczy tylko osoby Inspektora (podane jest imię i nazwisko) 

czy także funkcjonowania organu. 

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Antoni Poręba zwrócił uwagę, że pojawia się 

wątpliwość dotycząca zakresu skargi. Podkreślił, że zawarte w pisma zarzuty są niepokojące. 

Następnie zaproponował przesłanie skargi do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie pozostawienie bez 

rozpatrzenia przedmiotowej anonimowej skargi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wniosek został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie przekazanie 

przedmiotowego pisma do wiadomości Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

  

Wniosek został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany. 

 

Ad 3. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poinformowała, że posiedzenia Komisji 

będą odbywały się niezwłocznie po wpłynięciu skargi z zachowaniem obowiązujących terminów. 

Natomiast anonimy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą pozostawiane bez rozpoznania.   

 

Ad 4. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Ogorzałek zaproponował, aby 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zamieścić informację, 

że anonimowe skargi nie będą rozpatrywane. Zebrani zgodzili się z propozycją Pana Piotra 

Ogorzałka. Stosowne kroki zostaną podjęte przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 



Protokół Nr 1/2018  27 grudnia 2018 r.  3                                                                                                                                                     

Ad 5. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka podziękowała  wszystkim przybyłym za 

udział i zamknęła posiedzenie.  

            

 

 Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji RPN 

                 

             

        Joanna SZEWCZYK-KUBACKA 

Protokół sporządziła: Monika Pasiut 


