
UCHWAŁA Nr XXIV/149/ 2020 

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE 

z dnia 22 września 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani f B H l P n a Burmistrza Miasta i Gminy 
Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 223 § 1, art. 238 § 
1 i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020_r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298), po 
rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią J | Rada Miejska w Szydłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 . 

RadaJMiejska w Szydłowie uznaje za bezzasadną skargę z dnia 7 września 2020 r. 
Pani^J a Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów. Szczegółowe objaśnienie 
takiego stanowiska Rady Miejskiej zawarte jest w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

§2 . 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie, 
zobowiązując ją jednocześnie do zawiadomienia skarżącej o sposobie rozpatrzenia 
skargi przesyłając jej treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIV/149/ 2020 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 22 września 2020 r. 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXIV/149/2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 
2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi P a n i ^ W^ĘM0na Burmistrza Miasta 

i Gminy Szydłów 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 
jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania 
skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - jest rada gminy. 

Mając na względzie ww. przepis Rada Miejska w Szydłowie po dokonaniu 
analizy treści skargi Pani J^na Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów oraz 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje za 
bezzasadną skargę Pani f| WtĘL | | z dnia 7 września 2020 r. z uwagi na to, że 
skarga dotyczy kwestii, które podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. 
W związku z tym skarżąca w takim przypadku może wnieść stosowne powództwa do 
sądu powszechnego celem rozpatrzenia sprawy i ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. 
Wkraczanie w rozstrzyganie sporu w tych sprawach byłoby przekroczeniem uprawnień 
Rady Miejskiej w Szydłowie w sprawach zastrzeżonych do rozstrzygnięcia przez sąd 
po uprzednim przeprowadzeniu procesu w tym przedmiocie. Odnosząc się natomiast 
do zarzutów odnośnie braku pokoju socjalnego, Rada Miejska w Szydłowie stwierdza, 
że z wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów wynika, że pokój do spożywania 
posiłków jest zorganizowany w budynku urzędu i znajduje się w piwnicach budynku. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że kwestie zorganizowania takiego pokoju dotyczą 
zagadnień związanych z przepisami prawa pracy i należą do decyzji pracodawcy. 

Rada Miejska w Szydłowie informuje, stosownie do treści art. 239 w związku 
z art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), że w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę bez 
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarżącego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie 
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