
UCHWAŁA NR III/38/18
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Prezesa ZNP Oddział w Mysłowicach na działanie Prezydenta 
Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym             

(tekst  jednolity Dz. U. z  2018 r.,  poz.  994  z późn.zm.)  w  związku  z  art. 229  pkt  3 ustawy  z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2096 z późn.zm)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Uznać skargę Prezesa ZNP Oddział w Mysłowicach na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice  

za bezzasadną.

§ 2. Uchwałę przekazać skarżącemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Mysłowice

Wojciech Chmiel
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Uzasadnienie

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mysłowicach złożył skargę na niewłaściwe

działanie Prezydenta Miasta. Skarżący zarzuca nie zamieszczenie petycji związanej

z podwyższeniem wynagrodzeń wszystkich pracowników jednostek samorządowych i podlegających

samorządowi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice.

Skarga została rozpatrzona prze Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu

12 grudnia 2018 r. W posiedzeniu wziął udział skarżący. Członkowie Komisji zapoznali się

z przedmiotem skargi, opinią prawną radcy prawnego Urzędu Miasta Mysłowice dotyczącą złożonej

skargi, wysłuchali wyjaśnień skarżącego.

W świetle przygotowanej opinii prawnej złożona przez Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Mysłowicach petycja związana z podwyższeniem wynagrodzeń wszystkich pracowników

jednostek samorządowych i podlegających samorządowi, nie jest petycją w rozumieniu ustawy

o petycjach. Zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach „o tym czy pismo jest petycją, decyduje treść

żądania, a nie jego forma zewnętrzna”. W konsekwencji złożone pismo nie może być procedowane,

w trybie petycji w związku z tym, nie dokonano czynności, które nakłada na organ ustawa o petycjach

m.in. publikację z Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja postanowiła rekomendować Radzie Miasta uznanie

skargi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mysłowice Pana Marka Fabrycznego

na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice jako bezzasadnej.

Na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku po zapoznaniu się przedmiotem skargi Rada Miasta dokonała

rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie w głosowaniu: 12 głosów za, przy 6 głosach przeciw

i 3 głosach wstrzymujących się.
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