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Projekt 
 
z dnia  10 września 2015 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej na działalność na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rybniku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity 
Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 11 maja 2015 r. Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej na działalność na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rybniku za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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 Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2015 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 25 czerwca, 2 lipca oraz 20 sierpnia br. rozpatrzyła skargę Pana 
dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na 
działalność na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Skarga dotyczyła odmowy 
przyznania dofinansowania na cel wskazany we wniosku skarżącego. 

2. Komisja Rewizyjna zaprosiła na swoje posiedzenia skarżącego oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku Pana Jerzego Kajzerka. 

3. Skarżący przedstawił swoją sytuację materialną i życiową wskazując na stosowne dokumenty. Poinformował 
Komisję o złożeniu wniosku o dofinansowanie na który otrzymał odpowiedź odmowną. Kilka lat wcześniej już 
korzystał z podobnego świadczenia. Na posiedzeniu Komisji 2 lipca dyrektor OPS poinformował, że w związku z 
ograniczoną kwotą środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku bieżącym 
Ośrodek nie realizuje zadania objętego wnioskiem zgodnie z Uchwałą Nr 80/VII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 
26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015. W obecnym roku złożono 301 
podobnych wniosków i w świetle powyższych informacji wszystkie decyzje były odmowne. Skarżący nie ubiegał 
się o inne formy wsparcia ze strony OPS. 

4. Komisja Rewizyjna na podstawie złożonych informacji nie doszukała się nieprawidłowego działania 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Zatem jednogłośnie podczas posiedzenia w dniu 20 sierpnia 
(przy 4 obecnych członkach) rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za 
bezzasadną. 

 

  
 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Łukasz Kłosek 

 
 


