
UCHWAŁA NR LDC/372/10 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U  z  2001 

r. Nr 142, poz. 1591, zpóźn. zm.11), art 299 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.2)) Rada Miejska w Połańcu 

uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje sie za bezzasadną skargę Pani. . t , . n. . .  u, z  dnia 30 września 2010 roku
na postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w  sprawie nie zatrudnienia w  ramach prac interwencyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie skarżącego o  sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie 
treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Połańcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

» Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz 984. Nr 153 poz. 1271. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
X 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230.

21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz 1271, Nr 169 poz 1387, z 2003 r. Nr 130 poz 1188, Nr 170 poz 1660, z 2004 r. Nr 162 poz. 1692, z 2005 
r. Nr 64 poz 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz 1524, z 2008 r. Nr 229 poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz 1501, Nr 216 poz 
1676, z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 167 poz 1131.
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Uzasadnienie 
do Uchwafy Nr LIX/372/10 
Rady Miejskiej w Połańcu 
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Ho Rady Mieiskiei w Połańcu w dniu 30 września 20ł0r. wpłynęła skarga Pani
. .. _.v, ___ — -w, na działania Burmistrza w zakresie zatrudniania
pracowników w grupie interwencyjnej.
Skarżąca podniosła, iż mimo spełnienia warunków stawianych przez Urząd Pracy nie została 
zatrudniona w grupie interwencyjnej. W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, iż na sesji w 
dniu 12 sierpnia 2010r. Burmistrz wyjaśnił, iż osoby, które nie znajdują zatrudnienia w 
grupach to osoby, które wcześniej zwolniły się z grupy. Skarżąca w skardze jednocześnie 
potwierdziła, iż na dwa tygodnie przed upływem Okresu, na jaki została zatrudniona podjęła 
decyzję o zwolnieniu się z pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudnienie 
pracownika na stanowisku pomocniczym (a do takich należy zatrudnienie osób w ramach 
grupy interwencyjnej) nie wymaga przeprowadzenia konkursu. Decyzję o zatrudnieniu 
podejmuje więc pracodawca kierując się ustalonymi kryteriami.
Uznaniowość decyzji Burmistrza w zatrudnieniu pracownika w grupie interwencyjnej i 
odmowa zatrudnienia w odniesieniu do osoby skarżącej w żadnym wypadku nie miała 
znamion jakiejkolwiek dyskryminacji czy też nierównego traktowania skarżącej jak również 
innych osób, którym odmówiono zatrudnienia. Zupełnie niezasadne są zarzuty skarżącej, że 
Burmistrz odmową zatrudnienia jej w grupie interwencyjnej dyskryminuje jej osobę w 
zatrudnieniu albowiem podjęcie decyzji o wyborze osób do grupy interwencyjnej wymaga za 
każdym razem podjęcia trudnego wyboru, pomiędzy osobami dla których zatrudnienie w 
grupie jest często główny źródłem dochodów.

Z przedstawionych przez Burmistrza na sesji rady, w której uczestniczyła również 
skarżąca, wyjaśnień, wynika zasada, którą kierował się Burmistrz przy dokonywaniu wyboru 
osób do grupy interwencyjnej. Zasada ta tyczy się wszystkich, którzy chcą podjąć prace W 
grupie, zarówno kobiet jaki i mężczyzn, zatem działaniu Burmistrza nie można przypisać 
cech dyskryminacji i nierównego traktowania, co w swojej skardze podnosiła skarżąca.

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza jest rada gminy.


