
UCHWAŁA NR XI/100/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 z pożn. zm ) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 
Czerniejewo z dnia 31 lipca 2019 r., Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uznaje się w części dotyczącej 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oraz zleceniobiorcy za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 
Pana W.S. z dnia 04 lipca 2019 r.

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo, jako 
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej 
uchwały, na adres wskazany w skardze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/100/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 lipca 2019 r.

W dniu 04 lipca 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła skarga Pana . W.S. z dnia
04.07.2019 r. na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oraz radcę prawnego, który świadczy
usługi na podstawie umowy zlecenie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu analizy stosownych przepisów prawa
przedstawiła swoje stanowisko Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo na posiedzeniu połączonych komisji
Rady w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uznała, że zarzut niewłaściwej obsługi petentów przez pracowników
Urzędu winien być rozpatrzony przez zwierzchnika służbowego, którym w tym przypadku jest Burmistrz.

Skargę, o której mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Czerniejewo, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 21 sierpnia2019 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Id: 1110DF36-89F7-46F7-BCBC-734136F5BD03. Podpisany Strona 1


		2019-08-27T22:00:00+0000
	62-250 Czerniejewo wielkopolskie Polska
	Paweł Głowacki
	Podpis organu wydającego akt prawny.




