
Uchwała Nr ………/………/2023 
Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia …………………. 2023 r. 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
 
Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 
2185 i poz. 1855) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  Wniesioną skargę z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie w zakresie nieprzedłużenia umowy o pracę, uznaje się  
za bezzasadną. 
 
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, zawarto  
w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 
 
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi osobę wnoszącą skargę. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

           
                       Przewodniczący Rady 
                                                                                           
                                                                                            Roman Michalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
W dniu 12 grudnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła skarga na 

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.  
W dniu 13 grudnia 2022 r. Przewodniczący Rady przekazał sprawę do zbadania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 
Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego celem 

ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze i niemożność podjęcia uchwały 
przez Radę Powiatu w Gryfinie w terminie miesiąca, w dniu 19 grudnia 2022 r. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę nr XLIII/323/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi  
z dnia 12 grudnia 2022 r. 

Na posiedzeniach w dniu 4 i 11 stycznia 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie. 

Komisja w oparciu o złożone wyjaśnienia i przeanalizowane dokumenty 
zarekomendowała Radzie Powiatu Gryfińskiego uznanie skargi za bezzasadną. Umowa była 
na czas określony, zakończyła się z dniem, do którego była zawarta. Żaden przepis prawa 
pracy nie obliguje pracodawcy do przedłużenia umowy o pracę. 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 Skarg, Wniosków i Petycji 
 
 Teresa Sadowska 


