
UCHWAŁA NR II/20/2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 66 § 3 , art 223 § 1 i art 240 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póżn.zm.)

Rada Miejska w Brzesku,
uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Zwraca się Pani B.T skargę na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Marka Dadeja.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzesku  do powiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Brzesku

mgr Maria Kądziołka
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Załącznik do uchwały Nr II/20/2018

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dnia 07 listopada 2018 r. do Burmistrza Brzeska wpłynęła skarga na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Pana Marka Dadeja.

Art.  228. Kpa mówi, że - „Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia” natomiast art.  
229 Kpa określa organy właściwe do ich rozpatrywania - „Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności:

……………………………………………………………………………………………

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem 
spraw określonych w pkt 2 - rada gminy;

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy Kodeksu Postępowania  Administracyjnego za pismem 
znak: BS.VII.1510.5.2018.SS z dnia 13 listopada

2018 r. Burmistrz Brzeska przekazał  przedmiotową skargę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Brzesku.

Dnia 21 listopada 2018 r. ukonstytuowała się Rada Miejska w Brzesku, a dnia 23 listopada 2018 r. 
Przewodnicząca Rady wystosowała pisma:

1. Do Dyrektora BOSiR w Brzesku Pana Marka Dadeja – celem ustosunkowania się do zarzutów 
zawartych w skardze, o treści:

                                                                                               „Sz.P.

Marek Dadej

                                                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka                           

                                                                                               Sportu i Rekreacji w Brzesku

Nasz znak: BR.IX.1510.6.2018                                      Brzesko, dnia 23 listopad 2018 r.

Dotyczy:    „skarga na dyrektora Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  Marka      

                    Dadeja”.

Dnia 13 listopada 2018 r. do Biura Rady Miejskiej w Brzesku została przekazana złożona przez Panią 
B.T„na dyrektora Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  Marka Dadeja”.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn.zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skarg na kierowników 
gminnych/miejskich jednostki organizacyjnych jest – Rada Miejska.

W związku z faktem, iż skargę musi rozpatrzyć Rada Miejska w Brzesku (co wskazano wyżej), w załączeniu 
przekazuję kopię skargi, prosząc w przedstawienie stosownych, szczegółowych  wyjaśnień oraz ustosunkowanie 
się do każdego zarzutu przedstawionego przez Skarżącą. Proszę o przedstawienie wyjaśnień w możliwie szybkim 
czasie. Nie wyznaczam sztywnego terminu udzielenia odpowiedzi, gdyż Rada Miejska w Brzesku musi powołać 
nowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jednakże proszę, jak wspomniałam wyżej o możliwie szybkie 
przedstawienie wyjaśnień. 

Ponadto, pragnę Pana poinformować, iż oddzielnym pismem kopia skargi         P. B.T przekazana została do 
Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego                   w Brzesku. 

                                                                                               Z poważaniem: Maria Kądziołka

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                            w Brzesku 
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Otrzymują:

1 x adresat;

1 x A/a Rada Gminy Brzesko”

2. Do Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Brzesku-w związku z podjętymi przez Przewodniczącą 
Rady Miejskiej przy analizie skargi wątpliwościami, czy Rada Miejska w Brzesku jest władna do jej 
rozpatrzenia – celem ich rozstrzygnięcia, o treści:

                                                                                           „Biura Obsługi Prawnej                                            

                                                                                                Urzędu Miejskiego                                                     

                                                                                                     w Brzesku. 

Nasz znak: BR.IX.1510.6.2018                                       Brzesko, dnia 23 listopad 2018 r.

Dotyczy:    „skarga na dyrektora Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  Marka      

                    Dadeja”. 

Dnia 13 listopada 2018 r. do Biura Rady Miejskiej w Brzesku została przekazana skarga z dnia 
07.11.2018 r.,  złożona przez P. B.T  „na dyrektora Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji  Marka Dadeja” – 
której kopię w załączeniu przekazuję.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn.zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skarg na kierowników 
gminnych/miejskich jednostki organizacyjnych jest – Rada Miejska.

Skarga P. B.T dotyczy spraw z zakresu stosunku pracy – rozwiązania umowy zawartej na czas ściśle 
określony, w związku z czym nasuwają się wątpliwości, czy Rada Miejska w Brzesku jest kompetentna do jej 
rozstrzygnięcia, czy nie jest to kompetencja Sądu – Sądu Pracy?

Bardzo proszę o stosowną opinię.

                                                                                            Z poważaniem: Maria Kądziołka

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                            w Brzesku 

Otrzymują:

1 x adresat;

1 x a/a Rada Miejska”

Dnia 03 grudnia 2018 r., za pismem znak: BOSiR-A-27-11-2018-MD do Biura Rady i na ręce 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzesku została przekazana odpowiedź Dyrektora BOSiR w Brzesku, 
w której W/W ustosunkował się do zarzutów zawartych w skardze. 

Również, dnia 03 grudnia 2018 r. za pismem znak: RP.0742.2.2018 do Biura Rady Miejskiej w Brzesku 
wpłynęła „Informacja Prawna”, stanowiąca odpowiedź na zapytanie, o którym mowa wyżej (w pkt. 2),  
w której Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Brzesku, po dokonanej analizie skargi przedstawiła 
następujący wniosek, cyt.:

„Skarga Pani B.T na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marka Dadeja dotyczy sprawy ze 
stosunku pracy, która nie podlega rozpatrzeniu wg. przepisów K.p.a. Nie należy do właściwości organów 
administracji publicznej. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest sąd powszechny – sąd pracy.”
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Jak wynika z powyższego Rada Miejska w Brzesku nie jest władna w rozpatrzeniu skargi,  wobec 
czego postanowiono jak w sentencji uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Brzesku

mgr Maria Kądziołka
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