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UCHWALA NR .................. ..data? ":* RADY MIASTA GLIWICEWWU1;
z dnia .................... 2021 r.

..-_-....._.».-- IVWYI-\I$"vFII¢fi:§ ......, _.- ....-y-_1“ w spiawle rdzpiffzénlaEffirgi na dzialania Dyrektora Oérodka Pomocy Spolecznej w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustavvy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.), art. 229 pkt 3, art. 231 § 1 oraz alt. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw
i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

__ .,§_1._Uznaé__skarg¢_na _dzia1ania___Dyr_ektora _ Oérodka Pomocy, Spo1ecznej W Gliwicach za bezzasadnq,.__ _ _
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwaly.

§2.Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarzqcej osposobie
zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zaiacznik do uchwa1y Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..202l r.

Uzasadnienie

Zgodnie za1“c.229pkt3 Kodeksu postegpowania administracyjnego organem w1aéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczacej zadafi lub dzia1alnoéci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeénie, zgodnie zan. 18b ust.1 ustawy o samorzadzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzia1ania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoiuje Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji.

Pismem zdn. 18 marca 2021 r. Samorzqdowe Kolegium Odwoiawcze wKatowicach przekaza1o skargq
mieszkanki Gliwic zdn. 221utego 2021 r. na Dyrektora Oérodka Pomocy Spo1ecznej wG1iwicach. Jest to
kolejna skarga tej mieszkanki na Dyrektora ww. jednostki. Poprzednia skarga z dn. 1 paidziemika 2020 r.
zosta1a uznana przez Rade; Miasta za bezzasadna na mocy uchwa1y nr XXIV/521/2021 z dn. 25 marca 2021 r.

Przedmiotowa skarga mieszkanki zosta1a przekazana do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej
zamiennie: Komisja), celem przeprowadzenia prac wyjaéniajacych. Komisja zapozna1a sie; z otrzymanq
dokumentacja sprawy, a takze wys1ucha1a wyjaéniefi Dyrektora Oérodka Pomocy Spoiecznej. Na posiedzeniu
w dn. 28 czerwca 2021 r. Komisja przyjefia stanowisko w sprawie uznania skargi mieszkanki za bezzasadnq.

Komisja, uzasadniajac swoje stanowisko, uzna1a, Ze w przewazajacej cze;éci skarga dotyczy okolicznoéci,
ktore by1y przez Radq Miasta Gliwice juz rozpatrywane, totez w tym zakresie nie podlega ona ponownemu
rozpatrzeniu. Zgodnie z art. 239 Kodeksu postqpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga,
w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana za bezzasadna i jej bezzasadno§é wykazano w odpowiedzi na skarga,
a skarzacy ponowii skargo bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wlaéciwy do jej rozpatrzenia mo2e
podtrzymaé swoje poprzednie stanowisko zodpowiednia adnotacja w aktach sprawy - bez zawiadamiania
skarzacego."

W zakresie okolicznoéci nowych, dotyczacych rzekomego nieudostopnienia wnioskowanej dokumentacji,
radni nie znaleili argumentow na poparcie twierdzefi skarzacej, gdyz wszystkie za§wiadczenia czy dokumenty,
o ktore prosfla skarzaca, zosta1y udostgpnione jej przez OPS zgodnie z obowiazujacymi procedurami.

W zwiazku z powyzszym, Komisja postanowila zarekomendowaé Radzie Miasta uznanie skargi mieszkanki
na Dyrektora Oérodka Pomocy Spoiecznej w Gliwicach za bezzasadna.
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