
UCHWAŁA NR XX/209/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie  przekazania części skargi według właściwości

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309,1571, 1696 i 1815) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) oraz § 
93 Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LVII/464/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2893), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 08 stycznia 2020r. na 
nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  w części dotyczącej 
pomocy skarżącej w wyegzekwowaniu stosownej umowy potwierdzającej pracę w okresie 01-07 stycznia 2020r. 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.

2. Skargę w części,  o której mowa w ust.1 przekazuje się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 "C", 45-231 Opole, jako organowi właściwemu do jej  rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 10 stycznia 2020r.) skarżąca wniosła skargę na
nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Andrzeja
Mrowiec polegające na naruszeniu praworządności.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 13 stycznia 2020r. przekazał przedmiotową skargę
do analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie, która w dniach 13.01.20200r.,
14.01.2020r. i 27.01.2020r. odbyła posiedzenia, których przedmiotem była ww. skarga i sporządziła z tych
czynności protokół.

W myśl art. 227 kpa przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a
także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie to służy usprawnieniu działania
administracji, eliminowaniu z jej zjawisk takich jak nadmierna przewlekłość postępowania czy
biurokratyzm. Stanowi zatem odrębny rodzaj postępowania, które zostaje uruchamiane, gdy skarga nie daje
podstaw do żądania wszczęcia postepowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego, a także nie
może stanowić podstawy wniesienia powództwa lub wniosku czy skargi zmierzających do wszczęcia
postępowania sądowego. Podlega ona załatwieniu w formie czynności materialno-technicznej
(zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi).

Zgodnie z art. 3 § 3 pkt 2) k.p.a. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do
postępowania w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów i jednostek
organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Sprawą wynikającą
z podległości służbowej jest sprawa indywidualna wiążąca się z przewidzianą w przepisach ustaw
szczególnych treścią stosunku służbowego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 8 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1190/06). Do postępowania w sprawach wymienionych w § 3 pkt 2
stosuje się jednak przepisy działu VIII k.p.a. – skargi i wnioski (art. 3 § 4 k.p.a.). Warunkiem jest jednak,
aby postępowanie mające formę kontroli społecznej nie było konkurencyjne do innego postępowania np.
sądowego.

W myśl art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r.:
„Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.”

W związku z powyższym w części skargi dotyczącej pomocy skarżącej w wyegzekwowaniu stosownej
umowy potwierdzającej pracę w okresie 01-07 stycznia 2020r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie
Rada Miejska w Gogolinie  uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia tej części skargi i przekazuje ją do
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 "C", 45-231 Opole, jako
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie
będzie wyjaśniać pozostałe zarzuty zawarte w skardze.
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