Projekt Radnych
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA Ś LĄSKA

DRUK >k ńf2 /"f

z dnia

w sprawie wniosku Sla zamieszka łego w Rudzie Ś ląskiej, z dnia
13.06.2016 r. „o ukaranie obyw. Gra żyny Dziedzic, obyw. Krzysztofa Mejera i podleg łych
im słu ż b wymierzaj ą cych wymiar podatkowy"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w zwi ązku z art. 241, 242, 243, 244 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23
z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Ruda Ś ląska
uchwala:

1. Nie uwzgl ędnić wniosku

zamieszka łego w Rudzie Ś ląskiej, z dnia

13.06.2016 r. „o ukaranie obyw. Gra żyny Dziedzic, obyw. Krzysztofa Mejera i podleg łych
im sł użb wymierzaj ących wymiar podatkowy".

2. Przekazać wniosek, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa ły w zakresie obejmuj ącym
cyt. „obyw. Krzysztofa Mejera i podleg łych im służb wymierzaj ących wymiar podatkowy" koniec cyt.
- wła ś ciwemu organowi, którym jest Prezydent Miasta Ruda Ś ląska.

3. Zawiadomi ć Wnioskodawc ę o sposobie za łatwienia wniosku w cz ęści dotyczącej § 1 uchwa ły.

4. Powiadomi ć wnioskodawcę o przekazaniu wniosku, zgodnie z tre ścią § 2 niniejszej uchwały.

5. Wykonanie uchwa ły powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z tre ści ą art. 241 Kodeksu postę powania administracyjnego „przedmiotem wniosku
mogą być w szczególno ś ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworz ądności,
usprawnienia pracy i zapobiegania nadu życiom, ochrony własnoś ci, lepszego zaspokajania potrzeb
ludności". Powyższe sformułowania maj ą, charakter ogólny. Wniosek Wnioskodawcy nie mie ści się
w kategorii Wniosków okre ś lonych w dyspozycji przepisu art. 241 k.p.a.
W piśmie

są zawarte wnioski z zakresu regulowanego prawem pracy,

które przewiduje - w razie stwierdzenia winy pracownika - katalog kar mo żliwych
do zastosowania przez pracodawc ę wobec pracownika.
Zgodnie z obowi ązuj ącym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, rada gminy nie posiada
statusu pracodawcy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ani wobec podleg łych mu sł użb,
w zwi ązku z czym nie posiada upowa żnienia do wymierzania kar.
Zgodnie z art. 243 Kodeksu post ę powania administracyjnego organ, który otrzyma ł wniosek
i nie jest właś ciwy do jego rozpatrzenia, przekazuje go w łaś ciwemu organowi. W stosunku
do „obyw. Krzysztofa Mejera i podleg łych im służb wymierzaj ących wymiar podatkowy" organem
właś ciwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Ruda ś ląska.
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