
          

 
 

Uchwała Nr XVIII/203/2008 
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia 16 grudnia 2008r. 

 
 

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Piotra Wiśniewskiego na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy. 
 
 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra 
Wiśniewskiego Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Piotra Wiśniewskiego z dnia  
3 listopada 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna  
w przedmiocie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy  
w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna. 
 

 
§ 2 
 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 
 
 
 
 
 



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

Piszący Pan Piotr Wiśniewski zarzuca Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Rydzyna, organizatorowi naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy, 

fikcyjność i „pokrętność” postępowania. 

 Na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Miejskiej postępowanie  

w sprawie oceniło wspólne posiedzenie Komisji ustalając, co następuje: 

• Ogłoszenie, a następnie postępowanie w sprawie naboru dokonane 

zostały zgodnie z prawem. W postępowaniu zastosowano ocenę 

formalną spełniania warunków przez kandydatów, a następnie 

jednoetapową rozmowę kwalifikacyjną. 

• Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół. 

• Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Komisja nie 

rekomendowała Burmistrzowi kandydata do zatrudnienia. Stanowisko 

to podzielił Burmistrz. W rezultacie nie doszło do zatrudnienia żadnego 

z kandydatów procedury naboru. 

• Prawidłowo ogłoszony został wynik przeprowadzonego postępowania. 

Zgodnie z przepisem art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze 

zmianami) niezatrudnienie żadnego z kandydatów nie wymaga 

imiennego upowszechnienia uzasadnienia. Mogłoby stanowić  

to naruszenie dóbr osobistych. 

W tych warunkach generalne uzasadnienie rozstrzygnięcia należy uznać za 

poprawne. 

 

W świetle dokonanych ustaleń Rada Miejska stwierdza, że zarzut 

skargi jest niezasadny. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 


