
Uchwała XXXI/…/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
 

  
w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno 
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.   

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 227 i 229              
pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Odmawia się uwzględnienia skargi p.  (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim p. Beaty Rączka. 
 

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 
  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do projektu 
do uchwały Nr XXXI/…/2013  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 roku  

 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno 
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
  Pismem z dnia 16 kwietnia 2013 roku złożonym w Kancelarii Ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 17 kwietnia 2013 roku p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne)  złożyła 
skargę na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych p. Beatę Rączka.  
  Skarżąca w uzasadnieniu skargi zarzuciła, iż Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo Rewalidacyjnych poinformowała ją, że nie widzi możliwości współpracy                
z nią w związku z zeznaniami złożonymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz, że powinna 
podjąć decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia. 
  Stosownie do przepisu art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw. Zgodnie z przepisem art. 229 pkt 4) Kpa, jeżeli przepisy 
szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników 
powiatowych jednostek organizacyjnych jest rada powiatu. 
  Biorąc pod rozwagę wyżej przywołaną treść skargi, jako też przytoczone przepisy 
prawa należy odmówić uwzględnienia skargi, gdyż Rada Powiatu Wodzisławskiego nie jest 
władna ingerować w spór pomiędzy skarżącą, a Dyrektorem ww. Placówki noszący znamiona 
sporu ze stosunku pracy. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy zostało poddane kognicji 
sądu powszechnego – sądu pracy.  
   
 
 
        Przewodniczący Rady 
 
            /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 
 


