
UCHWAŁA NR XLIV/428/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi 
Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jedn. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), w zw. z art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.; dalej: 
KPA) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 
26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.; dalej: 
Statut) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* 

z dnia 28.10.2021 r. „na bezczelne zachowanie się Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, 

Piotra Wójtowicza” i postanawia się o jej przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza, jako 

organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

§ 2.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte 

jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

i powiadomienie o tym fakcie skarżącego, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z dnia 28.10.2021 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, Pan 

Z.P.* wniósł skargę (dalej: skarga) „na bezczelne zachowanie się Naczelnika Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego, Piotra Wójtowicza".  Przedmiotowa skarga została skierowana pod obrady Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (dalej: Komisja), która zgodnie ze Statutem merytorycznie jest odpowiedzialna za 

rozpatrywanie i opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta Sandomierza, a także 

za wypracowywanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania (§ 109 c). W dniu 05.11.2021 r. 

odbyło się powiedzenie Komisji, która w pkt. 5 przyjętego porządku obrad dokonała rozpatrzenie 

przedmiotowej skargi. Analiza jej treści wykazała, że w pełni dotyczy ona zachowania Naczelnika 

Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, które w świetle 

przedstawionych przez skarżącego informacji, można uznać za niewłaściwe. Komisja uznała 

jednak, iż organem kompetentnym do wyjaśnienia podniesionych w skardze zarzutów będzie 

Burmistrz Miasta Sandomierza jako przełożony Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i 

Inwestycji. Zgodnie bowiem z § 120 pkt. 3-4 Statutu, kierownikiem Urzędu jest burmistrz, który 

wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W dniu 30.12.2011 r. wydane zostało ponadto 

Zarządzenie nr Or.0121.15.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie wprowadzenia 

Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Kodeks etyki stanowi załącznik 

do tegoż zarządzenia i określa on standardy zachowania i postępowania, które winny być 

przestrzegane i zachowywane w związku z realizacją obowiązków służbowych.  W preambule 

Kodeksu czytamy: "Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych i zasad wyznaczających 

standardy postępowania pracowników Urzędu Miejskiego, w związku z wykonywaniem przez nich 

służby publicznej. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu przyjaznej 

administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu 

Miejskiego ze społecznością lokalną i innymi klientami. Postanowienia Kodeksu opierają się na 

fundamentalnych wartościach, takich jak uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, prawda, godność, 

lojalność (...)”. Naruszenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Kodeksu etyki 

powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową), a także inne przewidziane prawem 

konsekwencje (pkt. IV ust. 1 Statutu). Osobą uprawnioną przede wszystkim do egzekwowania od 

pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu postępowania spełniającego powyższe standardy, 

jest właśnie Burmistrz Miasta Sandomierza. Mając to na uwadze, powołując się na art. 232  § 2 

KPA, który stanowi:  "skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu 
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służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej 

załatwienia", zasadnym jest przekazanie wg. właściwości przedmiotowej skargi do rozpatrzenia 

Burmistrzowi Miasta Sandomierza, a czym stanowi się, jak w § 1 niniejszej uchwały. Stanowisko to jest 

zgodne z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    
 

 

 

 

 

 

 

* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej - Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm. i art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony Danych 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.    
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