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Uchwała Nr XIJ 65 l201I
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26 wmeśnia 2011 roku

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
§połeczej w Koniecpolu.

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz$zie
gninnym (§.Dz.U.z200l r Nr 42poz.l59l zpóżn.zn.)w zvłiązlltzart.229 § 3 Kodeksu
postępowarria administracyjnego ( tj.Dz.U. z 2000 r Nr 98poz.1,07l z późn.mrt ) Rada Miejska
w Koniecpolu po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną uchwala co następuje :

§1

Uznaje zabezzxadną skargę Pani Edyty Wierzbińskiej z dnia 01.09.201l roku na Kierownika
Miej sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu w sprawie zańżeńa wyna$o-
dzenia za okres od listopada 20 l 0 roku do 3 0 sierpnia 20 1 1 roku i wyrównania zaległości
w kwocie 10.017 ,ż7 ń wraz z ustawowymi odsetkami.

§2

Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



uzasadnienie

do Uchwały Nr XU65 l 201I z dnia 26.09.2011 roku Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie
tozPatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gmirurego Ośrodka Pomocy Społecznej wKoniecpolu

W dniu 19.09.2011 roku Komisja Rewizyjna RaĄ Miejskiej w Koniecpolu zbadała
skargę Pani Edyty Wierzbińskiej pzekazanądo Przewodniczącego Rady Miejskiej na Panią
Danutę klimczyk -kierownika Miejsko-Gmirurego ośrodka pomocy społecznej w sprawie
dokonania wyPłaty wynagrodzenia zaptacę w zaniZonej wysokości i wyrównania zal egłości wruz z
ustawowymi odsetkami. komisja po rozpatrzeniu skargi i zapoznańu z wyrokiem sądu okręgowe-
go w częstochowie Iv wydział pracy iwezpieczeń społecznych z dnia 11 sierpnia 201l roku
stwierdza,że wyrok sądu jest wiąący w sprawie, komisja Rewizyjna uznaje skargę za niezasadną
a ewentualne roszczania dotyczące wynagrodzenia należy kierować do Sądu Pracy.
po przeanalizowaniu dokumentów komisja Rewizyjn a nie dopatrzyła się uchybień w d zińaaiu
kierownika Miejsko Gminnego ośrodka pomocy społecznej w koniecpolu i wnioskuje do Rady
Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały.


