
 

UCHWAŁA Nr 25/VII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 kwietnia 2015 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 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j. t. z późn. zm.), Rada Gminy 

Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się Radę Gminy Żabia Wola za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia  

17 marca 2015 r. wniesionej przez XXXXXXX na pracowników Urzędu Gminy  

w Żabiej Woli i przekazuje się przedmiotową skargę Wójtowi Gminy Żabia Wola jako organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia. 

  

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do przekazania egzemplarza 

uchwały oraz skargi Wójtowi Gminy Żabia Wola oraz przekazania egzemplarza niniejszej 

uchwały wnoszącemu skargę. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. XXXXXXXX zwrócił się do Rady Gminy Żabia Wola  

ze skargą na bezprawne działanie Urzędu Gminy w Żabiej Woli. 

Z przedmiotowej skargi nie wynika jednoznacznie czyje działania skarżący uznaje za bezprawne. 

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady zwrócił się do XXXXXXX pismem znak: 

BR.1510.2.2.2015 z dnia 24.03.2015 r. o doprecyzowanie w terminie 7 dni od otrzymania  

w/w korespondencji, czy przedmiotem skargi są działania Wójta Gminy czy pracowników 

Urzędu Gminy lub wykonawców prac działających na zlecenie Urzędu. 

Z uwagi na upływ terminu na doprecyzowanie skargi oraz brak odpowiedzi skarżącego na pismo 

Przewodniczącego Rady, Rada Gminy uznaje, że przedmiotem skargi są działania pracowników 

Urzędu Gminy. 

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

Wójt jako kierownik Urzędu Gminy, przy którego pomocy wykonuje zadania,  

jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu. 

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

 czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola 

wykonuje Wójt Gminy Żabia Wola.  

Wobec powyższego, w ocenie Rady Gminy Żabia Wola zasadnym jest przekazanie ww. skargi  

na pracowników Urzędu Gminy organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, tj. Wójtowi Gminy 

Żabia Wola. 

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 


