
UCHWAŁA NR  VIII/ 36  /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA  31 MARCA 2015  ROKU 
 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borku Wlkp. 

 

 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)   

oraz  art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Miejska  

Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu do 

Burmistrza Borku Wlkp.) wniesionej przez ......................na działalność 

dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., uznaje się 

skargę za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opracował: 

Radca Prawny 

Romuald Nelke 

 

 



Załącznik do 

 uchwały Nr VIII/ 36 /2015 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z  dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borku Wlkp. 
 

 

 

Zgodnie z przepisami powołanymi w podstawie prawnej uchwały, Rada Miejska 

Borku Wlkp. jest właściwa do rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.  

 W dniu 24 lutego 2015r. do Burmistrza Borku Wlkp. wpłynęła skarga 

Pana ......................... – byłego pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borku Wlkp. – na działalność dyrektora tej jednostki, a dotycząca 

zdaniem skarżącego niezgodnego z prawem rozwiązania z nim stosunku pracy. 

Skarga powyższa, została skierowana w dniu 05 marca 2015r. do załatwienia 

zgodnie z właściwością do Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  

W celu zbadania zasadności skargi Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła w dniu 

12 marca 2015r. uchwałę Nr VII/33/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji 

ds. rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  

w Borku Wlkp.  

 Po zapoznaniu się z treścią skargi i pisemnymi wyjaśnieniami dyrektora 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz stanowiskiem 

wskazanej wyżej komisji doraźnej na posiedzeniu w dniu 23.03.2015r. ustalono, 

że przedmiotem skargi jest sprawa związana z rozwiązaniem stosunku pracy  

w drodze porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2015r. pomiędzy 

skarżącym, a dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  

w Borku Wlkp. przy czym skarżący powołuje się na jego wadliwość na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli (art. 82, 

86 oraz 87 kodeksu cywilnego). Powstał zatem spór pomiędzy pracodawcą, a 

pracownikiem. 

Właściwym organem do rozpatrzenia powstałego sporu jest sąd pracy,  

o ile skarżący wystąpi ze stosownym powództwem. 

Zgodnie bowiem z art. 242 §1 kodeksu pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502) 

pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze 

sądowej, a stosownie do art. 262 §1 kodeksu pracy spory o roszczenie ze 

stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy.  

W związku z powyższym uznać należy, że skarga jest bezzasadna. 


