
Projekt z dnia 8 lipca 2013r.

Uchwała N r .........................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia.........................

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zmiany: z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r.: Nr 229 poz. 1494, 

z2011r.:Nr 134 poz. 777, Nr 201 poz. 1183) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1-

Przekazuje się Burmistrzowi Zdzieszowic do rozpatrzenia skargę pana Józefa Wilczka zam. Żyrowa 

dotyczącą działalności pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach z przyczyn określonych w 

załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, 

zobowiązując go do przekazania Burmistrzowi niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały N r ................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dn ia ......................

W dniu 8 lipca 2013r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała Radzie Miejskiej Zdzieszowicach 

skargę złożoną przez Sołtysa Żyrowej pana Józefa Wilczka na działalność pracowników Urzędu Miejskiego 

w Zdzieszowicach. W przedmiotowym piśmie pan Józef Wilczek skarży się na brak zainteresowania 

pracowników Urzędu załatwieniem sprawy realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego 

w miejscowości Żyfowa. Skarżący jako bezpośrednio związanych ze sprawą wymienia Skarbnika Gminy 

oraz Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych. Zgodnie z art. 231 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do 

jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi. Wobec braku 

kompetencji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do rozpatrzenia zarzutów wobec pracowników 

Urzędu, skargę tą należy przekazać Burmistrzowi Zdzieszowic jako kierownikowi Urzędu, 

pracodawcy i przełożonemu służbowemu w/w pracowników -  art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 

2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)



Warszawa, 3 lipca2013r.

Kancelaria Prezydenta 
R zeczypospoutejPolskiej

00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
Biuro Listów i O pinii Obywatelskich

fax. (22) 695 22 38, e-mail: blo@prezydent.pl

| P^ApX^TTTJslc 
j w Zdzieszowicach

h* 2013:0h 0 8

Nr BLO -  0600-44143(01)-2013-MP

Rada Miasta i Gminy Zdzieszowice
ul. Chrobrego 34 

47-330 Zdzieszowice

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

przesyła w załączeniu kserokopię listu, który do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

skierował sołtys jednego z sołectw Gminy Zdzieszowice - Pan Józef WILCZEK - z prośbą 

o rozpatrzenie i rozważenie możliwości udzielenia pomocy w rozwiązaniu 

zasygnalizowanego w liście problemu.

Prosimy o przesłanie do naszego Biura kopii udzielonej odpowiedzi.
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Formularz kontaktowy -
E-mail
Imię
Nazwisko 
Miejscowość 
Kod pocztowy 
Adres

jozef.wilczek@wp.pl
Józef
Wilczek
Żyrowa
47-330
Żyrowa ul.Kasztanowa 17

Prośba sołtysa do Prezydenta RP Szanowny Panie Prezydencie Na zebraniu wiejskim we 
wrześniu 2011 roku mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych pochodzących z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów 
dla budowy parkingu w rejonie ulicy Ogrodowej. Zadanie spełniało kryteria Ustawy o FS i 
zostało przyjęte przez Burmistrza a później poprzez podjętą uchwałę budżetową na rok 
2012. Sołtys nie widząc zainteresowania pracowników Urzędu Miejskiego zaczął sam 
rozpoznanie poprzez ściąganie ofert, które jednak nie odpowiadały urzędnikom /skarbnik i 
kierownik ref. inwestycji/ do chwili postawionego ultimatum: „ albo materiał stanie na 
posesji sołtysa albo nici z zamówienia”, więc odpowiedź moja była: „stawiajcie gdzie 
chcecie” i podpisałem dobrowolnie odpowiedzialność materialną. Nikt z urzędu nie 
zainteresował się kiedy i w jaki sposób dostawa dotrze -  więc kiedy towar dotarł a z 
przyczyn technicznych nie było możliwości rozładunku na mojej działce, skierowałem 
kierowcę na miejsce zabudowy /teren gminny, co prawda nieogrodzony ale pilnowany przez 
ludzi wspólnoty mieszkaniowej/. Dałem kierowcy podpisane oświadczenie, że na moją 
odpowiedzialność należy to rozładować. Po sporządzeniu zestawienia i opisania faktury 
dostarczyłem dokumenty do urzędu. Jednak do dnia dzisiejszego dostawca materiału nie 
otrzymał zapłaty za towar z powodu niewywiązania się z umowy /miało być na posesji 
sołtysa/. Towar stoi, zadania nie można realizować, ludzie zamiast po kostce brukowej 
chodzą po błocie, klną, bluźnią i jest sytuacja patowa a co gorsza aktywność społeczna, z 
której słynęliśmy, jest deptami. Burmistrz na zebrania wiejskie nie przychodzi. Więc klu tu 
może nas wesprzeć i podpowiedzieć rozwiązanie? Brak woli załatwienia sprawy. Z 
poszanowaniem -sołtys - .Józef Wilczek

Wiadomość została wysłana z serwisu Prezydent.pl prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa i
zastrzeżone.
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