
 

 

UCHWAŁA Nr 197/XXIV/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 14 września 2016 r. 

 

 

 
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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

 

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

26 lipca 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 26 lipca 2016 r.) o numerze 5564/2016, 

postanawia zwrócić skargę skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu.  

  

 

 

§ 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 

Dotyczy skargi o numerze 5564/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. na rażące zaniedbania ze strony 

byłego pracodawcy - Straż Miejską w Milanówku.  

Skarżący przesłał do Rady Miasta w Milanówku wezwanie do niezwłocznego przekazania 

dokumentów umożliwiających uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz 

wniosek o wypłatę  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tzw. ,,wczasy 

pod gruszą”, skierowane do Straży Miejskiej, które zostały zakwalifikowane jako skarga  

na rażące zaniedbanie obowiązków służbowych. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, wysłuchując wyjaśnień 

Komendanta Straży Miejskiej jak i też osoby zajmującej się w Straży Miejskiej sprawami 

osobowymi pracowników Straży Miejskiej w Milanówku, oraz odczytała wezwanie i wnioski 

skarżącego. Komisja zapoznała się także z opinią prawną w sprawie ww. wymienionych 

wezwań i wniosków uznanych jako skarga. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja uzyskała informację które świadczą o tym,  

iż nie doszło w tej sprawie do rażącego zaniedbania obowiązków służbowych ze strony byłego 

pracodawcy jakim była Straż Miejska w Milanówku. 

Zarzut w sprawie nie wysłania w terminie dokumentów umożliwienie uzyskania świadczeń  

z ubezpieczenia społecznego nie ma oparcia w przedstawionych Komisji przepisów w tym 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku, które wskazują że płatnik zgłaszający do ubezpieczenia 

chorobowego powyżej 20 osób nie ma określonego terminu w jakim dokumenty winien złożyć. 

W świetle braku rygoru w postaci ustawowego terminu, brak jest podstaw do określenia, 

że nastąpiło zaniedbanie . 

W wyniku składanych wyjaśnień zarówno w stanowisku Komendanta Straży Miejskiej jak  

i składanych w trakcie posiedzenia komisji również zarzut dotyczący braku wypłaty 

świadczenia z tytułu tzw. ,,wczasy pod gruszą ‘’nie znajduje potwierdzenia gdyż stosowne 

regulaminy wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej  

w Milanówku wyraźnie określają kiedy takie świadczenia pracownikowi przysługuje.  

W przypadku skarżącego takich przesłanek nie było. 

Zgodnie z 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”. 

W związku tym, że Rada Miasta Milanówka nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

postanawia zwrócić skargę skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu do jej zbadania 

jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

 

 


