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UCHWALA NR XVI/IO7l20I5

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 paidziemika 201 5 r.

w sprawie skargi na dzialania Dyrektora Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej w Brzesku

Na podstawie art.l8 ust.2pkt.l5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz.U. z20l5r.
poz. l5l5) iart.229pkt 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgporvania administracyjnego (tj.
Dz. U.22013 r. poz.267 z p6in. zm-) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastgpuje:

sl.
Uznaje sig za niezasadn4 skargg Skar2qcej J.K. na nieprawidloworici w zakresie dzialania Dyrektora Miejskiego

Oirodka Pomocy Spolecmej w Brzesku.

s2.
Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi zalqcznik do uchwaty.

$3.

Zobowiqzuje siq Przewodnicz4cego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarzqcej o sposobie zalatwienia skargi.

s{.
Uchwala wchodzi rv zycie z dniem podjEcia.
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Uzasadnienie

do uchwaly Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 paZdziernika 2015r. w sprawie
skargi ne dzialania Dyrektora Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej u Bzesku

Skarzqca J.K. zlo2yla wdniu 23.09.2015 r. skargE na dzialania Dyrektora Miejskiego O(rodka Pomocy
Spolecznej w Brzesku do Wojewody Malopolskiego , ktdry , jako organ niewladciwy przekazal skargg do
zalatwienia Radzie Miejskiej zakresie Brzesku.

Zgodnie zart.229 pkl 3 ustawy - Kodeks postgprowania adminisracyjnego, je2eli przepisy szczeg6lne
nie okreSlajq innych organ6w wlaiciwych do rozpatrzenia skarg. Rada gminy jest organem wla6ciwym do
rozpalrzenia skargi dotycz4cej zadari lub dzialalnoici w6jta (burmistrza lub prezydenta miasta)
i kierownik6w gminnych jednostek orgenizacyjnych.

Art. l8a usr. I ustauy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.u.z2015 r. poz. l5l5)
uprawnia radg gminy do kontroli dzialalnoici w6jta. gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy

Skarzqca zarzucila Dyreklorowi MOPS w Brzesku bezprawne dzialania wobec niej ijej c6rki, w zwiqzku
z odwiedzinami pracownika socjalnego na okolicznodi potwierdzenia faktu sprawowania opieki faktycznej nad
niepelnosprawnq c6rkq.

Skladaj4c wljainienia w przedmiocie skargi Dyrektor MOPS w Brzesku w piSmie MOPS-070/53/2013
zdnia 6.10.2015 r. szczegolowo wyjainila okolicznoici sprawy izasadnodi postgpowania pracownik6w
MOPS.

Majqc na uwadze powyZsze wyja5nienia. Komisja uznajqc je za rzetelne i rzeczowe Wra2a stanowisko, ze
zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze sq bezzasadne.

Realizuj4c dyspozycjg przepisu art. l8a ust. I ushwy zdnia 8 nrarca 1990r. o samorz4dzie gnrinnym.
Komisja Rewizyina p'zedlo4la Radzie Miejskiej w Brzesku projekt uchwaty w sprawie rozpatnenia
przedmiotowej skargi i uznania skargi za niezasadnq .
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