
 

UCHWAŁA Nr V/12/2019 
RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU  

z dnia 30 stycznia 2019 r. 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym   

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 223 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm). uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Giżycku jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi                  
z dnia 13 listopada 2018r. na działalność Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury. 

 
Do Rady Miejskiej w Giżycku 13 listopada 2018r. wpłynęła skarga pracowników 

Giżyckiego Centrum Kultury na działalność Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury, zarzucając 
naruszenie praw pracowniczych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.                        
Z treści art. 223 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze 
zm.) wynika, że „organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy 
samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi                           
i wnioski w ramach swojej właściwości”.  Z kolei art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego wskazuje, że jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 
właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań i działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.  
Należy jednak mieć na względzie brzmienie art. 240 przywołanego Kodeksu, tj. „gdy skarga 
dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów Kodeksu (art. 3 §1 i 2) 
albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 223-239 
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów Kodeksu 
stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. Takimi właściwymi 
przepisami w sprawach będących przedmiotem skargi są m.in. przepisy art. 262 §1 Kodeksu 
pracy, który przewiduje, że roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy. Zatem 
pierwszeństwo w określaniu właściwości mają przepisy szczególne. Dopiero przy braku takich 
regulacji zastosowanie znajdą przepisy art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Nadto, jak wskazali Skarżący, sprawa była kontrolowana przez Państwową Inspekcję 
Pracy, która wydała stosowne zalecenia, a Skarżący otrzymali od PIP odpowiedź na złożona 
skargę (pismo z 19.10.2018r. nr rej. OL-OOK-4601-Sw1351/2018.5). Aktualnie sprawy 
podniesione w skardze są przedmiotem pozwu wniesionego do Sądu Pracy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku               
i zobowiązuje do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia sprawy. 

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

     Rady Miejskiej w Giżycku  
Robert Kempa              


