Uchwała Nr XIX-69/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 września 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wołomina

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ),
Rada Miejska w Wołominie uchwała co następuje:

§1
Uznaje się za niezasadną skargę Pana Ryszarda Paluchowskiego dotyczącą
działań Burmistrza Wołomina w sprawie jego skargi na pracownika USC.
§2
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Krzysztof Wytrykus

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie
Nr XIX-69/2012 z dn. 19.09.2012 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi
Pana Ryszarda Paluchowskiego na działanie Burmistrza Wołomina w
sprawie skargi na pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.
W podjętej uchwale Rada Miejska w Wołominie postanowiła uznać skargę za
niezasadną, po zapoznaniu się ze skargą Pana Ryszarda Paluchowskiego dotyczącą
działań Burmistrza Wołomina w sprawie jego skargi na pracownika USC, biorąc pod
uwagę wyjaśnienia sprawy złożone przez Burmistrza Wołomina, a także opierając się na
stanowisku Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Wołominie.
Pan Ryszard Paluchowski w dniu 2 lipca 2012 roku ( do protokołu ) korzystając z
treści art 227 KPA ( „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy oraz przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw” ) złożył skargę na pracownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Wołominie . W dniu 5 lipca 2012 roku swoją skargę w tej samej sprawie skierował do
Rady Miejskiej. Zgodnie z art 228 KPA w związku z art. 229 pkt 2 skargi należy składać do
organów właściwych do ich rozpatrzenie, a w przypadku skargi na pracownika urzędu
gminy do Burmistrza. Z tego też powodu skarga Pana Ryszarda Paluchowskiego na
pracownika urzędu gminy, a skierowana do rady gminy, została ( na podstawie art. 234
pkt 1), dołączona do dokumentów toczącego się już postępowania wyjaśniającego
zasadność skargi (w obrębie tej samej jednostki administracyjnej), wszczętego w dniu 2
lipca 2012 roku i rozpatrzona przez Burmistrza w toku tego postępowania.
W skardze z dnia 13 sierpnia 2012 roku skierowanej do Rady Miejskiej Pan Ryszard
Paluchowski wyraża niezadowolenie ze sposobu załatwienia wcześniej złożonej skargi na
pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wołominie, którą rozpatrzył Burmistrz jako
pracodawca, uznając ją za niezasadną. Z uzyskanych od Burmistrza wyjaśnień wynika,
że podstawą do takiego sposobu rozpatrzenia skargi było oświadczenie pracowników
Urzędu Miejskiego w Wołominie i Kierownika USC ( bezpośredniego przełożonego
pracownika na którego została złożona skarga ), obecnych przy załatwianiu sprawy przez
Pana Ryszarda Paluchowskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołominie w dniu 2 lipca
2012 roku. Wyjaśnienia te nie potwierdziły zarzutów skarżącego, podnoszonych w
złożonej skardze, odnośnie „aroganckiego” zachowania się pracownika USC w stosunku
do interesanta.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zasadność skargi wykazano,
że sprawa z którą zwrócił się Pan Ryszard Paluchowski do Urzędu Stanu Cywilnego w
Wołominie została załatwiona bezzwłocznie w sposób pozytywny dla Wnioskodawcy.
W piśmie Burmistrza Wołomina z dnia 17 lipca 2012 roku :„Zawiadomienie o
sposobie załatwienia skargi”, została zawarta informacja o treści art. 228 z uwagi na
wpływ do Urzędu Miejskiego w Wołominie w dniu 5 lipca 2012 roku Skargi Pana Ryszarda
Paluchowskiego na pracownika USC, której adresatem była Rada Miejska w Wołominie –
organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, rozpatrzonej jednak w toku
wcześniej wszczętego postępowania administracyjnego zakończonego w sposób opisany
w wspomnianym wyżej „Zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi”
Dlatego biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie w podjętej uchwale
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Paluchowskiego na działanie Burmistrza
Wołomina zajęła stanowisko jak w § 1 niniejszej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Krzysztof Wytrykus

