
Uchwała nr 1129/XLVl/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 października 2006 r. 

w sprawie skargi p. ------- -------- na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z brakiem reakcji na wypowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta 
Lublin, p. Ryszarda Pasikowskiego na sesji w dniu 25 maja 2006 r., 
naruszającą -wg skarżącego -jego dobre imię oraz zarzut 
dyskryminacji i mobbingu wobec jego osoby. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznaje się za bezzasadną skargę p. ------- -------- na Prezydenta 
Miasta Lublin w związku z brakiem reakcji na wypowiedź Zastępcy 
Prezydenta Miasta Lublin, p. Ryszarda Pasikowskiego na sesji w dniu 
25 maja 2006 r., naruszającą - wg skarżącego - jego dobre imię.

2. Rada Miasta Lublin uznaje się za organ niewłaściwy do załatwienia 
skargi p. ------- -------- w zakresie dyskryminacji i mobbingu 
wobec jego osoby. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik 
do uchwały nr 1129/XLVl/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 października 2006 r. 

Dnia 30 sierpnia 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 

p. ------ ------- na Prezydenta Miasta Lublin w związku z brakiem 

reakcji na wypowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, p. Ryszarda 

Pasikowskiego na sesji w dniu 25 maja 2006 r., naruszającą - wg skarżącego 

- jego dobre imię oraz zarzut dyskryminacji i mobbingu wobec jego osoby.

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Lublin wynika, że p. ------ ------- 

każdorazowo na swoje wystąpienie otrzymywał odpowiedź. Również otrzyma! 

wyjaśnienia odnośnie wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin na sesji 

w dniu 25 maja 2006 r. Odrębną sprawą jest czy wyjaśnienia te 

satysfakcjonują skarżącego czy nie. 

Z uwagi na powyższe i na fakt, że p. Ryszard Pasikowski Zastępca 

Prezydenta Miast Lublin na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM w dniu 

4 października br. przeprosił p. ------- skargę w zakresie braku reakcji na 

wypowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, p. Ryszarda Pasikowskiego 

na sesji w dniu 25 maja 2006 r., naruszającą - wg skarżącego - jego dobre 

imię uznaje się za bezzasadną. 

Natomiast do załatwienia skargi w zakresie dyskryminacji i mobbingu 

Rada Miasta uznaje się za organ niewłaściwy, ponieważ sprawy pracownicze 

i spory personalne winny być przez zainteresowanych kierowane na drogę 

sądową. 
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