UCHWAŁA NR XLIX/338 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.

Na podstawie art. 232 § 2 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm .) Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje :

§ 1. Przekazuje się skargę z dnia 26 października 2010 r. Pana Gabriela Binczewskiego
na działalność Pani Marioli Kaźmierczak Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
do załatwienia Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIX/ 338 /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 r.

Dnia 28 października 2010 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
skierowana do Burmistrza Książa Wlkp. skarga z dnia 26 października 2010 r. Pana Gabriela
Binczewskiego na działalność Pani Marioli Kaźmierczak Dyrektora Centrum Kultury Książ
Wlkp. będącego gminną jednostką organizacyjną.
Pan Gabriel Binczewski w skardze zarzucił m.in. ,iż w piśmie nr GOW 01141/481/10
został obrażony przez Panią Mariolę Kaźmierczak, która nadto naruszyła jego godność
osobistą.
Pismem z dnia 29.10.2010 r. Burmistrz Książa Wlkp. przekazał skargę do rozpatrzenia
Radzie Miejskiej w Książu Wlkp., albowiem zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz.
1071 ze zm. ) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Rada Miejska w Książu Wlkp. rozpatrując skargę uznała , że skarga dotycząca
działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej związana jest ze stosunkiem
z
zakresu prawa pracy i podległości służbowej występującej pomiędzy Burmistrzem Książa
Wlkp. a pracownikiem będącym kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej. Zgodnie
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001,
Nr
142 ,poz. 1591 ze zm. / Burmistrz Książa Wlkp. jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W myśl natomiast art. 232 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm .), organ właściwy może skargę na
pracownika przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

