
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXVIII/202/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla powiatu opolskiego.  

 

 

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

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy                    

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

z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi zawartej w odwołaniu z dnia 4 listopada 

2020r. złożonej na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu 

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

przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za zasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego zobowiązując 

go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na 

zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego. 

 

 

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

15 lutego 2021 r. rozpatrzyła skargę z dnia 4 listopada 2020 r., (wpływ do Starostwa 

Powiatowego w Opolu 16 grudnia 2020 r.) Skarżącego na zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w związku z dokonaną adnotacją 

(poleceniem służbowym skierowanym do pracownika) odnoszącą się do Strony 

postępowania, a zapisaną na kartce załączonej do akt sprawy.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego było niegodne powagi 

zajmowanego stanowiska oraz nieprofesjonalne i nie powinno nigdy mieć miejsca.  

Od urzędnika oczekuje się profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków, 

godnego reprezentowania piastowanego urzędu oraz równego traktowania wszystkich 

klientów.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego winien wykonywać pracę z 

uwzględnieniem reguł współżycia społecznego i kultury osobistej, poszanowania godności 

innych osób, wykazać się życzliwością wobec ludzi i zapobiegać powstawaniu konfliktów w 

relacjach z obywatelami. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego w trakcie postępowania 

wyjaśniającego stwierdziła, że zarzuty Skarżącego podnoszone w skardze są uzasadnione i 

zarekomendowała Radzie Powiatu Opolskiego uznanie skargi na zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego za zasadną. 

 

 

 

Naczelnik       Przewodniczący Rady 

Wydziału Organizacyjnego        Powiatu Opolskiego 

     /-/ Barbara Gwóźdź        /-/ Stefan Warzecha 

 
 
 


