
 

UCHWAŁA Nr VI/43/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 30 marca 2015 r. 

 
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z. 2013 r., poz. 594 z późn.zm.1) w związku art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.2) i § 
8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania                            
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Postanawia się pozostawić bez rozpoznania skargę Pani Z. G. z dnia 15 stycznia 
2015 r. złożoną na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

                                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, oraz            
z 2014 r. poz. 379 i 1072.  
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 183. 



 
Burmistrz Karczewa pismem nr SEK.1511.1.2015 z dn.16.01.2015 r. przekazał do 

rozpatrzenia według właściwości skargę p. Z. G. na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniu w dniu 2 i 9 lutego 
2015 r. rozpatrywała powyższą skargę. Komisja uznała, że z uwagi na zbyt ogólne 
sformułowania zawarte w skardze nie jest możliwe jej rozpatrzenie. W związku z powyższym 
Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Przewodniczącej Rady o wezwanie Skarżącej do 
uzupełnienia skargi o sprecyzowanie zarzutów pod adresem kierownika MGOPS i opisanie na 
czym polegało „potraktowanie Skarżącej jak intruza” czy „karygodne zachowanie”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie działając w oparciu o § 8 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - z uwagi na ogólne 
sformułowania zawarte w przedmiotowej skardze, wezwała Panią Z. G.  pismem z dnia 13 
lutego 2015 r.  nr BRM.0004.3.2015 do sprecyzowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
pisma - zarzutów, z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez 
rozpoznania.  
Skarżąca nie udzieliła odpowiedzi na pismo, wobec powyższego  skargę pozostawia się  bez 
rozpoznania.          

 

 

 Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 

 

 




