
           

Uchwała Nr V/40/19 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada 2018 r. na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim 

 

 

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

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 14 listopada 2018 r.                         

złożonej na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim                            

oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

  

 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego 

zobowiązując go do przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

          

Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 



       Załącznik do Uchwały Nr IV/40/19 

      Rady Powiatu Opolskiego 

            z dnia 21 stycznia 2019 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada 2018 r. na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim   

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu                      

10 stycznia 2019 r. rozpatrzyła skargę złożoną przez Panią xxxxxxxxxxxxxx na Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim. W wyniku przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja ustaliła co następuje: 

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu drogą elektroniczną skarga Pani 

xxxxxxxxxx na dwukrotne zamknięcie siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

powiecie opolskim w godzinach jego urzędowania, co uniemożliwiło osobisty kontakt klienta z 

tamtejszym urzędem. Wyżej wymienioną skargę przekazał również do rozpatrzenia według 

właściwości Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu pismem z dnia 

19.11.2018 r. Nr WOA.1411.12.2018.AJ. 

 Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Panią xxxxxxxxxxxxxxxx – Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim w miesiącu listopadzie miała miejsce taka 

sytuacja wyłącznie jeden raz w dniu 14.11.2018 r. Inspektorat był chwilowo nieczynny w godzinach 

od 9:00 do 11:20 ponieważ w tym przedziale czasowym była przeprowadzana kontrola planowana po 

wcześniejszym zawiadomieniu stron przez pracowników w miejscowości Prószków w zakresie 

użytkowania hali pod wyżej wskazanym adresem. W kontroli uczestniczył pracownik oraz Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ze względu na konieczność przeprowadzenie czynności 

kontrolnych (brak możliwości zmiany terminu w dniu kontroli), konieczne było chwilowe zamknięcie 

inspektoratu z powodu usprawiedliwionej nieobecności pozostałych pracowników Inspektoratu. Po 

powrocie z kontroli inspektorat był czynny zgodnie ze wskazanymi godzinami urzędowania tj. do 

godziny 15:30. Informacja pisemna  o przyczynach i czasowym zamknięciu Inspektoratu umieszczona 

była na drzwiach wejściowych. 

Komisja skarg, wniosków i petycji zaprosiła również skarżącą na posiedzenie Komisji, jednak 

skarżąca nie wzięła udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie postępowania wyjaśniającego 

stwierdzili, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim nie dopuścił się 

zaniedbania w zakresie zamknięcia siedziby Inspektoratu uznając skargę na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego jako bezzasadną. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


