
UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim 

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

(Dz. U. 2020 poz. 920z późn. zm.) w związku w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2021 poz. 735) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 21.09.2021 r. na Dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z brakiem podjęcia działań 

mających na celu wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez dzierżawcę przyszpitalnego 

prosektorium i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do przesłania treści uchwały wraz z uzasadnieniem Skarżącym. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Mariusz Kraszewski 

  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVIII/242/2021 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

W dniu  22.09.2021r. wpłynęła skarga na Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego 

w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z brakiem podjęcia działań mających na celu 

wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez dzierżawcę przyszpitalnego prosektorium. 

Skargę złożyły Zakłady Pogrzebowe: Usługi Pogrzebowe „KALLA”, Usługi Pogrzebowe 

„HADES”, Usługi Pogrzebowe Barbara Sotowicz, Usługi Pogrzebowe „Sacrum”.  

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 Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 05.11.2021 r., 08.12.2021 r. po 

przeanalizowaniu skargi i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Nowodworskiego 

Centrum Medycznego uznała skargę za bezzasadną. 

Po wyjaśnieniach uzyskanych podczas posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

pisemnych odpowiedzi udzielonych przez Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego, 

ustalono, iż pierwsza skarga dotycząca funkcjonowania prosektorium wpłynęła od osoby 

cywilnej w dniu 18.08.2021 r., dotyczyła źle naliczonej faktury za przechowywanie zwłok, 

faktura została poddana korekcie i wysłana do skarżącego. 

W dniu 30.08.2021 r. wpłynęła skarga telefoniczna Zakładu Pogrzebowego w sprawie 

niemożliwości odbioru zwłok w związku z brakiem pracownika w prosektorium około godziny 

11.00. Pracownik Nowodworskiego Centrum Medycznego udał się do prosektorium w celu 

sprawdzenia obecności pracownika prosektorium w godzinach wyznaczonych do odbioru 

zwłok, pracownik był obecny, w tym czasie wydawał zwłoki innemu Zakładowi 

Pogrzebowemu.  

Po otrzymaniu w dniu 20 września 2021r, skargi czterech Zakładów Pogrzebowych (KALLA, 

HADES, Barbara Sotowicz, Sacrum) na działalność dzierżawcy prosektorium, Nowodworskie 

Centrum Medyczne skierowało pismo do dzierżawcy prosektorium o zajęcie stanowiska 

w sprawie powyższej skargi. Dzierżawca pismem z dnia 30.09.2021 r. odniósł się szczegółowo 



do stawianych zarzutów. W dniu 12.10.2021 r. Dyrektor Nowodworskiego Centrum 

Medycznego każdej firmie skarżącej udzielił odpowiedzi na stawiane zarzuty. Zostało również 

wystosowane pismo do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w sprawie nieobecności pracownika 

prosektorium w dniu 30.08.2021 r oraz wyjaśniono sprawę reklamy zakładu pogrzebowego 

na drzwiach wejściowych prosektorium. 

25.10.2021 r. Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej również skierował pismo w sprawie 

powyższej skargi. 

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego podjął decyzję, o zmianie osoby 

nadzorującej działalność prosektorium i kontrolę realizacji umowy dzierżawy prosektorium. 

Od dnia 29.10.2021r. nadzór sprawuje Dyrektor do spraw Medycznych. W dniu 29.10.2021 r. 

Dyrektor wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyjaśnień skargi zakładów 

Pogrzebowych. 

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego ponadto poinformował podczas 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że we wskazanym okresie wielokrotnie 

przeprowadzane były rozmowy osobiste i telefoniczne zarówno przez dyrekcję, jak 

i pracowników w sprawie ponownego omówienia regulaminu i umowy dzierżawy 

prosektorium z dzierżawcą. 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że złożona skarga dotycząca braku podjęcia działań 

mających na celu wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez dzierżawcę przyszpitalnego 

prosektorium jest bezzasadna. 

Rada Powiatu Nowodworskiego poucza Skarżących o treści art. 239 § 1 Kpa (Dz.U 2021 poz. 

735), który stanowi: 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. 


