
        Uchwała Nr LI(369)2010

  Rady Miejskiej w Brzesku 

   z dnia  27 stycznia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Glapińskiego na Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.  

Na podstawie  art.  18,  ust.  2,  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm./ oraz 

art. 223 § 1, art. 229 pkt. 3 i art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 

z późn.zm./

Rada  Miejska  Brzesko
u c h w a l a   co  następuje :

§  1.

W wyniku rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jacka Glapińskiego  postanawia 

przekazać  skargę  Dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku 

celem rozpatrzenia jej w toku toczącego się postępowania administracyjnego.

§  2.

Rozpatrując skargę i zajmując stanowisko wyrażone w § 1 Rada Miejska w Brzesku 

uwzględniła okoliczności faktyczne i prawne sprawy przedstawione w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Rady Miejskiej 

w Brzesku.

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Uchwały Nr LI(369)2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
27 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Glapińskiego 
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

                Dnia 04 stycznia 2010 roku do Biura Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęła 

skarga Pana Jacka Glapińskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzesku dotycząca umorzenia należności alimentacyjnych. 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku  decyzją  z  dnia  30 

października 2009 r., nałożył na skarżącego obowiązek zwrotu należności z tytułu 

wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego.  Od  decyzji  tej  Pan  Jacek 

Glapiński  złożył  odwołanie  do  organu  II  instancji  /SKO/.  Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Tarnowie decyzją z dnia 21.XII.2009 roku, sygnatura akt SKO-XXI-

8129/1852/31/2009  uchyliło  w/w  decyzję  i  przekazało  sprawę  do  ponownego 

rozpatrzenia  organowi  I  instancji.  Obecnie  w  MOPS  w  Brzesku  prowadzone  jest 

postępowanie administracyjne  w omawianej sprawie.  

W trakcie rozpatrywania skargi dnia 13 stycznia 2010 r. przedmiotową sprawę 

rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku. Zapoznała się z treścią 

skargi,  wysłuchała  wyjaśnień  Dyrektora  MOPS  w  Brzesku  oraz  zapoznała  się  ze 

stanowiskiem Radcy Prawnego. 

Zgodnie  z  art.  234,  pkt.1   ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 

98,  poz.  1071  z  późn.zm./  -  w  sprawie  w  której  toczy  się  postępowanie 

administracyjne  –  skarga  złożona  przez  stronę  podlega  rozpatrzeniu  w  toku 

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. W przepisie tym ustawodawca przyjął 

zasadę pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym.

Mając  powyższe  na  uwadze  Rada  Miejska  postanowiła  jak  w  sentencji 

uchwały.


