
UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO   

z dnia 9 listopada 2017r. 

 

w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXXI/211/2017 Rady 

Powiatu Nowodworskiego  z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Starosty Nowodworskiego   

 

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

powiatowym ( Dz.U. 2016 poz. 814 z późn. zm.) w związku w związku z art. 229 pkt 4 

i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U 2017 poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W związku z ponownym złożeniem skargi z dnia 08.06.2017 r. (data wpływu do Rady 

21.06.2017r.) na działanie Starosty Nowodworskiego podtrzymuje się stanowisko wyrażone 

w Uchwale Nr XXXI/211/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2017r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego.  

 

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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady  

/-/Katarzyna Kręźlewicz 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/232/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 9 listopada 2017r. 

Uchwałą Nr XXXI/211/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Rada Powiatu 

Nowodworskiego uznała skargę za bezzasadną. Skarżąca została zawiadomiona o sposobie 

załatwienia skargi , a także była pouczona o treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U 2017 poz. 1257).    

W dniu 21.06.2017r. Pani H.M. ponownie złożyła skargę w tym samym przedmiocie 

nie wskazując żadnych nowych okoliczności.  

Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18.09.2017r. po przeanalizowaniu treści 

skargi, uznała, że skarga ta nie zawiera nowych okoliczności w stosunku do poprzednio 

wniesionej skargi z dnia 5 i 7 kwietnia 2017r., która została rozpatrzona Uchwałą Nr 

XXXI/211/2017 z dnia 22 czerwca 2017r., w której uznała skargę za bezzasadną.  

W związku z powyższym Rada Powiatu Nowodworskiego podtrzymuje swoje 

poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXXI/211/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Nowodworskiego.   

 

 

Przewodnicząca Rady  

/-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

  


