UCHWALA Nr IV/16/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

N a padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2013r paz. 594, paz. 645, paz. 1318, z 2014r. paz.379, paz.l0n) araz
art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks pastypowania administracyjnega
(Dz. U. z 2013r. paz. 267 , z 2014r. poz.183) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,
co nastl(puje:
§ l.Uznaje siy za bezzasadnq skargy Pana Ireneusza Pietrzaka na dzialalnas6
Burmistrza Miasta Rawa Mazawiecka palegajqcq na ustaleniu dnia 10 listapada 20 14r. dniem
walnym ad pracy dla Urzydu Miasta Rawa Mazawiecka .
§ 2. Zabawiqzuje siy Przewadniczqcega Rady Miasta Rawa Mazowiecka
da zawiadamienia skarzqcega a spasabie zalatwienia skargi, 0 kt6rej mawa w § 1 paprzez
daryczenie mu uchwaly wraz z uzasadnieniem.
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W dniu 7 stycznia 20 15r. wplynyla do Rady Miasta Rawa Mazowiecka za posrednictwem
L6dzkiego Urzydu Wojew6dzkiego skarga Pana Ireneusza Pietrzaka na dzialalnosc Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w sprawie organizacji pracy Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka w dniu
10 listopada 2014r.. W treSci skargi skarz~cy zarzuca ,ze w dniu 10 listopada 2014r. nieczynny
byl Urz~d Miasta, w tym Urz~d Stanu Cywilnego, stanowi~cy jego organizacyjn~ czysc.
Zgodnie z dyspozycj~ przepisu art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2012r. poz.267 z pozniejszymi zmianami) ile przepisy szczeg6lne nie okreslaj~ innych organ6w wlasciwych do rozpatrzenia skargi,
organem wlasciwym do rozpatrzenia skargi dotycz~cej zadail lub dzialalnosci w6jta jest organ
stanowi~cy gminy.

Zgodnie z art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy ( Dz. U z 2014
poz.1502) "Kazde swiyto wystypuj~ce w okresie rozliczeniowym i przypadaj~ce w innym
dniu niz niedziela obniza wymiar czasu pracy 0 8 godzin".
W dniu 12 lutego 2014 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wydal Zarz~dzenie
numer 1/ 2014 w kt6rym okreslil dla UrZydu Miasta Rawa Mazowiecka - dzien 10 listopada
2014r. dniem wolnym od pracy w zamian za swiyto przypadaj~ce w soboty 1 listopada 2014r.
Urz~d Stanu Cywilnego jest wydzialem Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka i powolane
wyzej zarz~dzenie dotyczy r6wniez tego wydzialu.
Tym samym ustalenie dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy bylo legalne i
mialo podstawy prawn~ w obowi~zuj~cych przepisach. Co istotne wzi~wszy pod uwagy
powolany wyzej przepis kodeksu pracy, bylo takZe obowi~zkiem Burmistrza, na kt6rego
obowi~zuj~ce przepisy prawa pracy nakladaj~ obowi~zek ich stosowania pod rygorem
odpowiedzialnosci za naruszenie praw pracowniczych.
Informacja 0 tym ,ze 10 listopada 20 14r. jest dniem wolnym od pracy dla Urzydu
Miasta zostala zamieszczona na tablicy ogloszen Urzydu Miasta znajduj~cej siy miydzy
budynkami Urzydu, na tablicy wewn~trz budynku oraz w oknie budynku Urzydu Miasta Plac
Marszalka J6zefa Pilsudskiego 5. Na skutek niedopatrzenia informacja 0 dniu wolnym nie
zostala umieszczona na stronie Miasta Rawa Mazowiecka.
Pomimo, iz dziel1.10 listopada 20 14r. byl dniem wolnym od pracy na prosby radnego
otwarty zostal Urz~d i sporz~dzono w tym dniu 3 akty zgonu
- jeden z miejscowosci Osiek gmina Kocierzew Poludniowy
- jeden z terenu gminy Rawa Mazowiecka
- jeden z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

0

W dniu 12 listopada 20 14r. sporz'1dzono akty zgonu z terenu miasta i okolicznych gmin , nie
wystypowal :laden akt z terenu gminy Rybno.

Pouczenie
Stosownie do art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post~powania
administracyjnego - w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala
uznana za bezzasadn~ i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~,
a skarz~cy ponowil skarg~ bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej
rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacj~
w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarZ~cego.
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