
 
 

Uchwała Nr 259/XXXIII/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia   28 kwietnia 2010 roku 
 

 
w sprawie skargi wniesionej przez Panią Mariannę Surygała 

 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.231 i 235 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Postanawia się przekazać Wojewodzie Śląskiemu skargę Pani Marianny Surygała z dnia 25 lutego 2010 
roku na decyzje wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku działającego z 
upoważnienia Starosty Kłobuckiego. 
 
 

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

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

 

 Skarga z dnia 25 lutego 2010 roku wniesiona przez Panią Mariannę Surygała  na działalność 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku dotyczy spraw rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych tj. uznania za osobę bezrobotną i przyznania zasiłku dla bezrobotnych, orzeczenia 

o utracie statusu bezrobotnego oraz o odmowie przyznania prawa do świadczenia 

przedemerytalnego. 

Ostateczne decyzje w w/w sprawach zostały wydane przez Wojewodę Śląskiego  

- decyzja Nr  PS/XI/9114/8/3/09 z dnia 27 lutego 2009r. orzekająca o odmowie uchylenia  własnej 

decyzji z dnia 6 czerwca 2007 roku, Nr PS.XI.9114-22/07 oraz decyzja Nr PS/XI/9114/40/3/09 z dnia 

22 lipca 2009 roku dotycząca odmowy stwierdzenia nieważności dwóch  decyzji Starosty Kłobuckiego 

orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku oraz orzekającej o utracie 

prawa do zasiłku przedemerytalnego.  

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku podejmował działania w celu aktywizacji zawodowej 

Pani Marianny Surygała. Pani M. Surygała nie skorzystała z tego, co w konsekwencji doprowadziło ją 

do utraty statusu osoby bezrobotnej (decyzja Starosty Kłobuckiego z dnia 23 września 2009 roku). 

Pani Marianna Surygała odwołała się od tej ostatniej decyzji do Wojewody Śląskiego. 

Wojewoda Śląski decyzją Nr PS.XI.9113-871/09 z 14 grudnia 2009 roku uchylił zaskarżoną decyzję 

Starosty Kłobuckiego i orzekł o utracie przez skarżącą statusu bezrobotnego z dniem 31 sierpnia 2009 

roku, a nie jak uznał Starosta od dnia 25 sierpnia 2009 roku. 

Sprawy zostały więc zakończone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez 

Wojewodę Śląskiego. 

 Zgodnie z art. 235 § 1 skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego 

została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia 

postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. 


	Uchwała Nr 259-XXXIII-2010.doc
	uzasadnienie do skargi.doc

