
P R O J E K T 

 

 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …………………… 

 

 

 
w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu  

 

 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w związku  

z art. 229 pkt 3 i art.231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze 

zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1 
Rada Miasta Milanówka, po stwierdzeniu braku swojej właściwości do rozpatrzenia skargi z dnia 

12 lutego 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12 lutego 2015 r.) o numerze 972/2015, 

zwraca skargę skarżącemu z pouczeniem, że właściwym do rozpatrzenia podniesionych w niej 

zarzutów jest Sąd Pracy.  

 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.  

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca  

            Rady Miasta Milanówka 

         mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Burmistrz podlega ocenie przez różne organy. Jest to podyktowane trojaką funkcją jaką 

wykonuje: z jednej strony jest organem władzy samorządu gminnego, z drugiej strony jest 

organem administracji publicznej, a ponadto jest pracodawcą. Każda z tych funkcji podlega 

nadzorowi innych organów. W sprawach pracowniczych burmistrz jako pracodawca podlega 

kontroli sądowej. Pracownik, w stosunku do którego zostały naruszone uprawnienia 

pracownicze może wystąpić do sądu z konkretnym roszczeniem, ewentualnie może zwrócić 

się do Państwowej Inspekcji Pracy czy nie zostały naruszone przepisy i zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tych sprawach możemy mieć do czynienia nawet  

z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Sprawy poruszone w skardze Pani P.J. 

dotyczą stosunków występujących pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Z tego też powodu 

rada Miasta Milanówka nie jest władna do rozstrzygania w tych sprawach i należy udzielić 

stosownego pouczenia skarżącej, stosownie do art. 231 k.p.a.  

Art. 231 Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać  

ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać  

mu właściwy organ. 

 


