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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały, Rada Miejska w Zawadzkiem uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi mieszkanki 

Zawadzkiego z dnia 4 marca 2021 r. (nr dz.1886). 

§ 2. Skargę, o której mowa w § 1 przekazuje się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem i zobowiązuje się 

go do zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia....................2021 r. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

W dniu 4 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęła skarga mieszkanki Zawadzkiego (nr 

dz.1886) na pracownika Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała 

skargę na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 r. Z przepisów prawa, tj. zgodnie z art. 232 §2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego - skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego 

przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi 

o sposobie jej załatwienia. Zasadne jest zatem przekazanie skargi Burmistrzowi Zawadzkiego jako przełożonemu 

pracownika, w zakresie w jakim dotyczą zarzuty skargi, w celu jej rozpatrzenia z obowiązkiem zawiadomienia 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem o sposobie jej załatwienia. 

Przepis art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ który otrzymał skargę, nie będąc 

właściwym do jej rozpatrzenia obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 

przekazać ją organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy 

organ. W przypadku rady gminy, która jest organem kolegialnym, przekazanie skargi właściwemu organowi 

może nastąpić wyłącznie w formie uchwały. Rada gminy jest organem właściwym do rozpoznania skargi 

dotyczącej zadań i działalności burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

(art. 229 pkt 3 k.p.a.).   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Kotylak 


