
PROJEKT KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Uchwała Nr             /X/2015 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia   2015 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. 
z 2013r.poz. 595 z późn. zm.) art. 229 pkt 4 w zw. z art. 231ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Rada Powiatu w Kłobucku przyjmuje stanowisko wobec skargi Pani R.N.*) z dnia 14 lipca 2015 roku 
na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

*) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 



załącznik do Uchwały Nr       /X/2015 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia                                    2015 roku 
 

 
Stanowisko Rady Powiatu w Kłobucku 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  
 
 

 
W dniach 27 sierpnia i 25 września 2015 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kłobucku została rozpoznana skarga Pani R.N.*) z dnia 14 lipca 2015 roku na Dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami stron i opinią prawną w tej sprawie 
uznała, iż Rada Powiatu nie posiada kompetencji w kwestii rozstrzygania zarzutu skarżącej w sprawie 
dotyczącej mobbingu, który stosuje Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zgodnie z oceną 
Pani R.N. 

Rada Powiatu nie posiada również żadnych kompetencji do rozstrzygania spraw 
pracowniczych wynikających ze stosunku pracy wiążącego umową Panią R.N. z Zespołem Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
Rada Powiatu podziela stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
 
Zgodnie z art. 262 Kodeksu pracy w związku z art. 943 tego kodeksu spory o roszczenia ze stosunku 
pracy rozstrzygają sądy pracy. W związku z powyższym skargę należy przekazać do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Śląska 8, 42-217 
Częstochowa. 
 
 
        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
         Jerzy Kiepura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
*) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) 
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