
          

  

UCHWAŁA Nr XIX/123/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa 

 

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

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.
1
) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2096 z późn.zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Skargę Pani M.P. z dnia 4 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu 

Miejskiego) na Burmistrza Karczewa uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w 

uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

2. W przypadku ponowienia przez Skarżącą skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale, 

dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania Skarżącej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1309, 1696 i 1815 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1629, z 2019 r. 

poz.60 i poz.730 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Rady Miejskiej w Karczewie wpłynęła w dniu 5 listopada 2019 r. skarga Pani M. P. na 

Burmistrza Karczewa. 

Skarżąca zarzuciła Burmistrzowi Karczewa, że pomimo sprzeciwu nadal w swojej skrzynce  

pocztowej znajduje ulotkę z informacjami o działalności i osiągnięciach Burmistrza, które to 

ulotki informacyjne rozprowadzane są poza urzędową działalnością Burmistrza Karczewa, w 

ramach osobiście wykonywanej akcji informacyjnej i na prywatny koszt. 

Skarżąca opisała również niewłaściwe potraktowanie swojej osoby jako petenta w 

sekretariacie Burmistrza oraz zgłosiła zarzut dotyczący zatrudnienia osoby na stanowisku w 

sekretariacie bez przeprowadzenia konkursu i bez wymaganych kwalifikacji.  

Z opinii radcy prawnego z dnia 12 listopada 2019 r. wynika, że rozpoznaniu przez Radę 
Miejską w Karczewie podlega wyłącznie zarzut dotyczący sposobu zatrudnienia osoby na 

stanowisku w sekretariacie Burmistrza, w pozostałej części  rozpatrzenie skargi należy do 

kompetencji pracodawcy, a więc do Burmistrza Karczewa. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 18 listopada 2019 r.  

zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem Burmistrza  Karczewa, w  którym Burmistrz odniósł 

się do skargi w części dotyczącej zatrudnienia osoby na stanowisku w sekretariacie. Zasady 

zatrudniania pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.                            

o pracownikach samorządowych i zgodnie z art. 11 tej ustawy tylko wolne stanowiska 

urzędniczę, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, należy obsadzać w drodze naboru 

(konkursu). Przepisy wymienionej ustawy nie przewidują organizowania naboru na 

stanowiska pomocnicze i obsługi. Stanowisko sekretarki jest stanowiskiem znajdującym się w 

katalogu stanowisk pomocniczych i obsługi, na obsadzenie którego przepisy nie wymagają 
organizowania naboru (konkursu). 

Wobec powyższego  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu, jednogłośnie 4 

głosami „za” uznała skargę za bezzasadną. 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


