
Uchwala Nr XXXVEI/2SW2013 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

% dnia 16 iipca 2013r.

w sprawie przekazamaskargi 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 

200Sr, o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zmiany: z 2O09r. Nr 157 poz. 

1241,. z 201 Or.: Nr 229 poz. 1494, z 2011r.: Nr 134 poz. 777, Nr 201 poz. 1183) Rada Miejska 

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

Przekazuje się Burmistrzowi Zdzieszowic do rozpatrzenia skargę pana Jfi .W . zam. 

Żyrowa dotyczącą działalności pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach z przyczyn 

określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały pow iem  się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, 

zobowiązując go do przekazania Burmistrzowi niniejszej 'Uchwały.

§  1*

i  2.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY



Załącznik da Uchwały Nr.M W m m 9m .t3 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z  dnia 16 Hpca 261 Br.

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

w Zdzieszowicach skargę złożoną przez Sołtysa Źyrowej pana J 1  na działalność 

pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, W  przedmiotowym piśmie pan J 1 

skarży się na brak zainteresowania pracowników Urzędu załatwieniem, sprawy realizacji zadania 

w ramach, funduszu soleckiego w miejscowości Żyrowa. Skarżący jako bezpośrednio związanych 

ze sprawą wymienia Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 

i Środków Pomocowych, Zgodnie z a it 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Oz, 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 -  arf 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 200Sr. o pracownikach 

samorządowych (Dz, U. Nr 223 poz. 1458 z późn, zol)


