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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2019 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 229 pkt 3 , art. 239 § 1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2018r. poz. 2096, z2019r. poz. 60) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie ponowienia skargi na 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, podtrzymuje się stanowisko 
wyrażone w Uchwale Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

2. Uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie protokołu z wizji lokalnej 
przeprowadzonej w lokalu mieszkalnym w Zdzieszowicach i przekazuje wniosek Kierownikowi Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach jako organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku.

§ 2. Wykonanie uchwały w powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W wyniku rozpatrzenia skargi pana S S z dnia 6 stycznia 2019r. na działalność Kierownika

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, Rada Miejska w Zdzieszowicach na Sesji 

w dniu 30 stycznia 2019r. podjęła Uchwałę Nr IV/31/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, uznając ww. skargę za 

nieuzasadnioną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do uchwały.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi z dnia 5 lutego 2019r. spełnia wymagania określone w art. 238 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. 

zm) dlatego też dalsze skargi dotyczące tej sprawy, a niewskazujące na nowe okoliczności, mogą być 

odkładane do akt bez udzielenia odpowiedzi, o czym skarżący został pouczony w zawiadomieniu o skardze.

Skarżący pismem z dnia 19 lutego 2019r. ponowił swoją skargę bez wskazania nowych okoliczności wobec 

czego organ właściwy do jej rozpatrzenia - Rada Miejska w Zdzieszowicach na podstawie art. 239 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 

sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Skarżący równolegle wniósł o wydanie mu przez Radę Miejską dokumentu w postaci protokołu z wizji 

lokalnej przeprowadzonej w mieszkaniu w Zdzieszowicach. Rada Miejska nie wytworzyła takiego dokumentu, 

ani nie jest w jego posiadaniu. Informację o wizji lokalnej uzyskano podczas składania wyjaśnień przez 

Kierownika MGOPS. Zatem ten ostatni organ jest właściwy do udostępnienia żądanego przez skarżącego 

dokumentu lub odmowy udostępnienia dokumentu. Podstawę prawną przekazania wniosku stanowi przepis art. 

243 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: „Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest 

właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O 

przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę."
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