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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Golubiu-Dobrzyniu
Na podstawie art. 18 pkt. 2 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm1)) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm2)). oraz § 101 i § 102 Statutu Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2011 r.( Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2017 r. Nr. 190, poz. 1734), po
rozpatrzeniu skargi z dnia 14.03.2018 r. na Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Golubiu-Dobrzyniu uchwala się co następuje:
§ 1. Radę Miasta Golubia-Dobrzynia uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi zgodnie
z opinią stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Postanawia się zwrócić skargę skarżącemu z pouczeniem , że właściwym do rozpatrzenia
zarzutów w skardze jest sąd powszechny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Zmiany
2) Zmiany

aktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U.z 2017 r.poz.2232 oraz Dz.U.z 2018 r.poz.130)
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U z 2018 poz.149)
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca Skargi na
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
z dnia 14.03.2018 r/ data wpływu 19.03.2018 r.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia
8 stycznia 2002 r. ( Dz.U. Nr. 5 poz.46) zapoznała się z treścią skargi, przekazanej przez Burmistrza
Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 19 marca 2018 r.
Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało wypracowane podczas posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. po uprzednim zasięgnięciu opinii prawnej.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia stwierdza, że Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi.
Komisja Rewizyjna i tym samym Rada Miasta nie zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa pracy
oraz sporami pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, od tego jest Sąd Pracy. Rada Miasta nie jest
organem właściwym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szymon Wiśniewski
/podpis na oryginale/
Członkowie Komisji:
1. Szymon Wiśniewski
2. Kazimierz Chojnacki
3. Józef Pietrzak
4. Andrzej Kuciński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z § 101 pkt. 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia skarga została przekazana do
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta celem podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienia
przytoczonych w niej okoliczności oraz wydania opinii.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. zapoznała się z dokumentacją i
wydała opinię w/w sprawie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Sporządziła:JoannaAnuszewska
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