UCHWAŁA NR XXII/160/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt.3ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Rada Miejska w Brzesku uchwala , co następuje:
§ 1.
Pozostawić bez rozpatrzenia anonimową skargę mieszkańców Sterkowca na działalność MOPS w Brzesku w
zakresie realizacji pomocy świadczonej przez MOPS w Brzesku na rzecz rodziny Ł i B.W.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania organu przekazującego skargę o
sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NR XXII/160/2016
Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ROKU
W dniu 5 lutego 2016 roku do Rady Miejskiej w Brzesku ( za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Organizacji i Kontroli) wpłynęło anonimowe
wystąpienie
mieszkańców Sterkowca na działalność MOPS w Brzesku w zakresie realizacji pomocy świadczonej przez
MOPS na rzecz rodziny Ł i B.W. i pobierania przez tą rodzinę zasiłku socjalnego.
Anonimowe pismo zostało przekazane przez MUW w Krakowie do załatwienia zgodnie z właściwością
przez Radę Miejską w Brzesku w trybie art.231 w związku z art. 229 pkt.3 Kpa i zakwalifikowane zostało
przez przekazujący organ jako skarga.
Zgodnie z brzmieniem art.229 pkt.3 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi dot. zadań lub
działalności
Wójta ( Burmistrza lub Prezydenta Miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych jest rada gminy. Należy jednak zauważyć, iż stosownie do brzmienia paragrafu 8 ust.1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. nr 5 poz.46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska
( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Pismo mieszkańców nie zawiera oznaczenia nadawcy ( imienia i nazwiska), ani adresu zwrotnego, zatem
skargę anonimową pozostawia się bez rozpoznania.
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