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Rady Miasfe Zgierza 
z dnia iti. , zgłoszony przez 

Radosław Gajda 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2015 r. 

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza 

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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, poz. 1195, 
z 2015 r. poz. 211, poz. 702), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1 . 1 . Skargę nr WO.l 510.9.2015 pani na Prezydenta Miasta Zgierza uznaje się za 
bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi 
jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

Magdalena Wrze 

adca Prawny 
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Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2015 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 7 sierpnia 2015 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pani na działania 
Prezydenta Miasta Zgierza dotyczące nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień i bezprawnego działania 
podjętego w związku z powierzeniem Komendantowi Straży Miejskiej w Zgierzu doręczenia korespondencji 
adresowanej do skarżącej. 

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza rozpoznała skargę. 
Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Zgierza na piśmie w dniu 24 sierpnia br. 

ustalono co następuje,: 
- w dniu 29 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Zgierza zarządzeniem nr 240/VII/2015 odwołał panią 

z funkcji Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi. W tym samym dniu, przesłano pani , listem poleconym, na adres 
zamieszkania rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast zarządzenie nr 240/VII/2015 zostało wysłane w dniu 
31 lipca 2015 r. 

- w dniu 31 lipca 2015 r. Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu podjął próbę dostarczenia 
przedmiotowego zarządzenia pani w miejscu jej zamieszkania. Korespondencja nie została 
skutecznie dostarczona skarżącej. 

Dokonanie czynności doręczenia korespondencji adresowanej do pani odbyło się 
w trybie i na zasadach art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późń. zm. ) w związku z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna RMZ stwierdziła, iż dostarczenie korespondencji przez 
Komendanta Straży Miejskiej miało na celu skuteczne doręczenie dokumentów dotyczących wypowiedzenia 
Pani stosunku pracy. Wbrew podnoszonym przez Skarżącą zarzutom dotyczącym rzekomo 
naruszenia § 5 Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/60/15 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 roku, Komisja Rewizyjna RMZ jednoznacznie stwierdziła, że zgodnie 
z § 11 w/w Regulaminu, Straż Miejska może wykonywać inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta 
Zgierza w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji 
rządowej i samorządowej. 

Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza, jako 
pracownik samorządowy, bezpośrednio podlegający Prezydentowi Miasta Zgierza, sumiennie i starannie 
wykonał polecenie przełożonego, polegające na dostarczeniu korespondencji. 

Prezydent Miasta Zgierza miał prawo wydać polecenie służbowe Komendantowi Straży Miejskiej 
w zakresie doręczenia korespondencji. 

Komisja Rewizyjna RMZ nie znalazła przesłanek pozwalających uznać za zasadne zarzuty w zakresie 
naruszenia przez Prezydenta Miasta Zgierza dóbr osobistych pani oraz nieprawidłowości 
w działaniach podejmowanych wobec skarżącej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza wydała opinię o bezzasadności 
skargi. 

Wobec powyższego, Rada Miasta Zgierza, skargę na Prezydenta Miasta Zgierza, uznaje za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa, od której nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy, ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza informuje o treści 
art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, iż „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". 
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