
Uchwała Nr XLI/304/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

 

w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie  

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim 

 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, Dz. U. z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 229 pkt. 

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1257, Dz. U. z 2018 r. poz. 149), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1. Skarga Pana W. J. podlega odmownemu załatwieniu jako nieuzasadniona z przyczyn 

określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który jest 

zobowiązany do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

     Powiatu Namysłowskiego 

 

                              Piotr Lechowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XLI/304/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 marca 2018 r. 

 

 

 W sprawie skargi z dnia 29 grudnia 2017 r. na niewłaściwe zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim. 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Namysłowskiego w składzie: 

Cezary Zając – wiceprzewodniczący 

Roman Letki – członek 

Jerzy Szubert – członek 

Stanisław Wojtasik – członek  

na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 roku po zbadaniu przedmiotowej skargi oraz po 

wysłuchaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim  

i pracownika sekretariatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie 

namysłowskim, Komisja stwierdziła, że skarga jako bezzasadna podlega odmownemu 

załatwieniu. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 12 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęło pismo 

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, przekazujące skargę 

Pana W. J. na niewłaściwe zachowanie Pana Jerzego Kisieli – Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim. 

 Członkowie komisji wysłuchali szczegółowych wyjaśnień pana Jerzego Kisieli, 

odnośnie „incydentu” opisanego w skardze. Pan Jerzy Kisiela zaprzeczył, jakoby miał przez 

telefon „wrzeszczeć z pretensjami” na swojego rozmówcę – pana W. J. Ponadto potwierdził, 

że kilkukrotnie prosił pana W. J. o opuszczenie pokoju służbowego Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, na które Pan J. nie zareagował (zachowywał się natomiast w sposób 

niegodny dla interesanta). 

Komisja poprosiła także o wyjaśnienia inspektora ds. administracyjnych 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego panią Ewę Zamorowską (świadka incydentu). 

Pani Zamorowska przedstawiła jak wyglądał przebieg zdarzeń. Pan Jerzy Kisiela nie 



wrzeszczał przez telefon na swego rozmówcę. Ponadto potwierdziła także sytuację,  

w której pan W. J. kilkukrotnie był proszony o opuszczenie pokoju służbowego pana Jerzego 

Kisieli. Na pytanie komisji, czy miały miejsce wyzwiska lub krzyki ze strony pana Jerzego 

Kisieli – zaprzeczyła.  

 

Komisja nie miała możliwości przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy ze skarżącym 

ani konfrontacji obu zwaśnionych stron, ponieważ mimo właściwego zawiadomienia, skarżący 

nie pojawił się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2018 r.  

 

 Mając na względzie powyższe ustalenia, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 

postanowiła jak w sentencji. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

Cezary Zając …………………….. 

Roman Letki…………………….. 

Jerzy Szubert……………………. 

Stanisław Wojtasik ……………... 

 

 


