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Projekt 

 

z dnia  6 lutego 2018 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie przekazania według właściwości Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku skargi dane 

niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875 ze zm.) oraz art. 232 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Przekazać Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku skargę dane niepodlegające udostępnieniu – 

art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rybniku. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika do przekazania skargi Dyrektorowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku oraz do zawiadomienia Skarżącej o przekazaniu skargi Dyrektorowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Błąd! Nie podano nazwy zakładki.Załącznik do Uchwały Nr 

.................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2018 r. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. zapoznała się z dokumentacją dotyczącą skargi 

dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, otrzymanej od 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Skarga dotyczyła bezczynności i przewlekłości 

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych 

na dzieci. Na posiedzeniu komisji stawiła się Skarżąca, która zgodnie z pismem z dnia 16 listopada 2017 roku  

potwierdziła, że skarga dotyczy pracownika socjalnego. 

Na podstawie art 232 §2 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego "Organ właściwy do rozpatrzenia skargi 

może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących 

działalności tego organu. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu 

służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia". 

Mając  na uwadze powyższe Komisja odstąpiła od rozpatrzenia skargi pod kątem merytorycznym i wnosi 

do Rady Miasta Rybnika o podjęcie stosownej uchwały. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Łukasz Kłosek 

 


