
UCHWAŁA Nr XXXV/219/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.) w związku z art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 

z dnia 20.09.2021 r. dotyczącej nieprzestrzegania zapisów Regulaminu Prosektorium 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadzonego 

Zarządzeniem Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego Nr 24/2021 z dnia 

04.08.2021 r. przez obecnego dzierżawcę prosektorium. 

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, postanawia się przekazać do rozpatrzenia organowi 

właściwemu – Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia 

Skarżących o przekazaniu skargi. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zdzisław Szmytkowski 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXV/219/2021 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 października 2021 r. 

W dniu 22.09.2021 r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła skarga Zakładów 

Pogrzebowych (pismo z dnia 20.09.2021 r.) na dzierżawcę przyszpitalnego prosektorium 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę 

celem analizy przedstawionych przez Skarżących zarzutów, w ramach właściwości rady 

powiatu. Komisja posiedzenia odbyła w dniu 7 października 2021r., podczas którego dokonała 

analizy skargi. 

Skarga dotyczy nieprzestrzegania przez obecnego dzierżawcę prosektorium, zapisów 

Regulaminu Prosektorium Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego Nr 24/2021 z dnia 04.08.2021 r. 

Stosownie do postanowień art. 227 KPA, przedmiotem skargi może być 

w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 

administracji publicznej albo przez ich pracowników. Na wstępie należy wskazać, że skarga 

nie dotyczy organu/pracownika Nowodworskiego Centrum Medycznego. Ponadto, rada 

powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność zarządu powiatu, 

starosty oraz kierowników powiatowych służb i innych jednostek organizacyjnych, o ile 

o przepisy nie stanowią inaczej (art. 229 pkt 4 KPA). Mając, zatem na uwadze, że organy 

administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art. 6 KPA), Rada Powiatu 

Nowodworskiego uznaje się na niewłaściwą do rozpatrzenia skargi na dzierżawcę 

przyszpitalnego prosektorium i postanawia przekazać skargę do organu właściwego to jest 

do Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w nowym Dworze Mazowieckim. 

Przewodniczący Rady/-/Zdzisław Szmytkowski 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji /-/Mariusz Torbus 


