
- projekt -

Uchwala Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096; poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) uchwala si?, co 
nast?puje:

na dzialalnosc Prezydenta Miasta Piotrkowa§ 1. Uznaje si?, ze skarga pani 
Trybunalskiego jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowi^cym 
zal^cznik do uchwaly, b?d$cy jednoczesnie zawiadomieniem o sposobie zalatwienia sprawy.

§ 2. Zobowi^zuje si? Przewodnicz^cego Rady Miasta- do zawiadomienia skarzqcego 
o sposobie zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z.dniem podj?cia.
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Zal^cznik do Uchwaly Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zdnia 2019 roku

Uzasadnienie

W dniu 18.06.2019 r., przy pismie Sekretarza Miasta, wplyn^la do Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego skarga pani 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotycz^ce bl^dnego zadekretowania ponaglenia zlozonego 
przez ni^ w dniu 15.05.2019 r. do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za posrednictwem 
Urz^du Miasta.

Przewodnicz^cy Rady Miasta przekazal skarg? do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji 
w celu zbadania zarzutow i przeanalizowania wyjasnien w niniejszej sprawie oraz 
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta opinii w przedmiocie zasadnosci skargi wraz ze 
stosownym projektem uchwaly.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sesji w dniu 26.06.2019 r. Uchwaly 
nr IX/142/19 zdecydowala o przedluzeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 31.08.2019 r., 
a na sesji w dniu 28.08.2019 r. podj^la Uchwaly nr X/164/19 i wyznaczyta nowy termin 
rozpatrzenia skargi na dzieh 30.09.2019 r., z uwagi na znajduj^ce si$ w toku post^powanie 
kontrolne.
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta, na posiedzeniu w dniu 20.09.2019 r., 
zapoznala si$ z pismem Wiceprezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz z wyjasnieniami 
Kierownika Referatu Spraw Spolecznych pana Grzegorza Janowskiego i Wiceprezydenta 
Miasta pana Andrzeja Kacperka w sprawie skargi dotycz^cej bl^dnego zadekretowania 
ponaglenia z dnia 15.05.2019 r. Ponadto Komisja zapoznala si$ z pismem skarz^cej z dnia 
19.09.2019 r., zawieraj^cym informacj^ o przebiegu korespondencji jak^ prowadzila od marca 
br. z Domem Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim i Kierownikiem Referatu Spraw 
Spolecznych Urz^du Miasta w sprawie zwrotu srodkow finansowych z tytulu zakupu 
pieluchomajtek, srodkow pomocniczych oraz obuwia ortopedycznego.
Wiceprezydent Miasta stwierdzil, ze trudno dociec co stanowi istot? wyst^pieh pani 

. Podkreslil, ze zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kierownik Referatu 
Spraw Spolecznych nie jest upowazniony do wydawania decyzji administracyjnych, tj. do 
rozstrzygania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w cz^sci dotycz^cej 
przyznawania swiadczeh, czy tez pobytu w domu pomocy spolecznej. To nie miesci si^ 
w zakresie obowi^zkow Kierownika i pracownikow tego Referatu, ktory jedynie sprawuje 
nadzor nad DPS.
Z pierwszych wyst^pieh pani 
kwestia rozstrzygni^cia zwrotu srodkow wydatkowanych na wyroby medyczne w latach 2017- 
2018. Rozstrzygni^cie tej kwestii lezy w gestii Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej. Natomiast 
z kolejnych pism wynika, ze pani 
skargi. Tymczasem tok sprawie by! nadany, pan Kierownik Referatu Spraw Spolecznych 
przeslal skargi do DPS i poprosil o wyjasnienia. Z uwagi na fakt, ze nie do kohca te 
wyjasnienia rozwialy w^tpliwosci Kierownika wyst^pil on o przeprowadzenie kontroli 
wewn^trznej, aby miec pelny obraz, czy rzeczywiscie funkcjonuj^ce tarn procedury 
i post^powanie jest prawidlowe i, czy w pelni czyni zadosd przepisom ustawy o pomocy 
spolecznej, jak i rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie domow 
pomocy spolecznej. Skoro Kierownik Referatu Spraw Spolecznych w tym zakresie nie jest 
upowazniony do wydawania jakichkolwiek rozstrzygni^c na podstawie przepisow Kpa, to 
trudno stawiac zarzut bezczynnosci, czy zarzut bl^dnego kwalifikowania wyst^pieh zwanych

na zaniedbanie ze strony Urz$du

mozna bylo wnioskowac, ze istot^ jej z^dah jest

zarzuca bezczynnosc w zadekretowaniu jej



ponagleniem. Organem, ktory ocenia, czy ponaglenie jest zasadne, czy nie jest samorz^dowe 
kolegium odwolawcze jako organ wy£szego stopnia. W opinii Wiceprezydenta Miasta skoro 
pismo nazwane bylo ponagleniem i z jego tresci mozna byio wnioskowac, ze rzeczywiscie jest 
to ponaglenie, to nie pozostawalo nic innego jak skierowac je do organu wyzszej instancji 
w celu rozpatrzenia. Samorz^dowe Kolegium Odwdawcze w Piotrkowie Trybunalskim 
wskazato na to, ze trudno jest stwierdzic co jest przedmiotem z^dania. Kolegium wskazuj^c 
zakres swojej wlasciwosci zwrocilo Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego akta 
sprawy wraz z podaniem nazwanym ponagleniem z uwagi na koniecznosc uprzedniego 
wyjasnienia z autarky istoty z^dania i jego kwalifikacji prawnej. Rowniez zdaniem 
Wiceprezydenta Miasta nie wiadomo co tak naprawd^ stanowi sedno oczekiwan pani 

czy kwestie zwi^zane ze zwrotem srodkow za zakup wyrobow medycznych, 
czy tez istoty z^dania jest poskarzenie si^ na pracownikow Referatu Spraw Spolecznych, ktorzy 
skierowali jej pismo do organu wyzszej instancji.

Ponadto na posiedzeniu Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji wyjasnien w przedmiocie 
zasad finansowania zakupu wyrobow medycznych udzielila Dyrektor Domu Pomocy 
Spotecznej pani Wioletta Bielawska, natomiast Audytor Wewn^trzny pani Izabela 
Wroniszewska przedstawila informacj? dotycz^c^ zakresu przeprowadzonej kontroli 
wewn^trznej. Ustalenia postepowania kontrolnego zmierzaly do tego, zeby rozpoznac caty 
system zaopatrywania mieszkahcow DPS w wyroby medyczne. Jednostk^ kontrolowan^ byl 
DPS, a nie Referat Spraw Spolecznych i w wyst^pieniu pokontrolnym nie b^dzie zadnych ocen 
co do prawidlowosci dzialania tego Referatu. Po zakohczeniu procedury kontroli wyst^pienie 
pokontrolne umieszczone zostanie do publicznej wiadomosci na stronie BIP Urz^du Miasta. 
Niemniej sprawa prawnych mozliwosci ewentualnego zwrqtu srodkow finansowych z tytulu 
zakupu wyrobow medycznych to odr^bna kwestia, gdyz przedmiotem skargi pani 

jest niewlasciwe dzialanie Referatu Spraw Spolecznych.
W swietle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji zaj^ta 

stanowisko, ze przedmiotowa skarga jest bezzasadna (wynik glosowania: 3 glosy za, 
bez giosow przeciwnych, przy 3 glosach wstrzymuj^cych) i przygotowala stosowny projekt 
uchwaly.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wnioskow i Petycji, dzialaj^c w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postepowania administracyjnego 
oraz rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowila uznac 
wniesion^ skarge za bezzasadn^.

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana za 
bezzasadn^ i jej bezzasadnosd wykazano w odpowiedzi na skarg?, a skarz^cy ponowil skarg? bez wskazania 
nowych okoliczno§ci - organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia mo£e podtrzymad swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedni^ adnotacj^ w aktach sprawy - bez zawiadomienia skar^cego.
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Komlijl Skarg,
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