
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu 
rynku pracy 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz.1298, poz. 2320, z 2021 r. poz. 54, 
poz. 187) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani w sprawie nienależytego wykonania 
zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku pracy. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 16 lutego 2021r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał do Rady Miasta celem 
rozpatrzenia według właściwości skargę Pani zam. w Szczecinie przy ul. 

na nienależyte wykonanie zadań z zakresu usług rynku pracy przez Prezydenta Miasta Szczecin. 
Skarga została doprecyzowana przez stronę skarżącą pismem z dnia 21 marca 2021 roku. 

Skarżąca w trybie skargowym zarzuciła Prezydentowi Miasta bezczynność w podjęciu skutecznych 
działań, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem Sądu Pracy poprzez dokładne określenie 
i uszczegółowienie działań, które zamierza w jej sprawie podjąć Gmina w ramach wykonywania 
zadań z zakresu usług rynku pracy. 

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadziła Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta, która na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021r. po uzyskaniu szczegółowej informacji 
od Pani Doroty-Tyszkiewicz - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ustaliła, że 
Skarżąca została zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba poszukująca pracy. 
Z faktu tego wynika, iż ma prawo korzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy oferowanego przez tę 
jednostkę. Ponadto wskazano, jakie są możliwe formy wsparcia wynikające z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskazano również na możliwość korzystania z form wsparcia 
z funduszu PFRON, o ile osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Decyzja o chęci 
skorzystania z przedstawionych w wyjaśnieniach Dyrektora PUP form wsparcia, realizowanych przez 
PUP Szczecin, jako jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin należy już bezpośrednio do 
osoby uprawnionej tj. zarejestrowanej w urzędzie pracy pod warunkiem spełnienia wymogów 
formalnych dot. tej osoby w okresie ubiegania się przez nią o wsparcie określone przepisami prawa. 

W świetle powyższego należy stwierdzić, że działania Prezydenta Miasta Szczecin były zgodne 
z obowiązującym prawem, wobec czego skargę uznaje się za bezzasadną. 

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy 
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.     

   
 Przewodniczący Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
 

Łukasz Kadłubowski  
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