
UCHWAŁA NR LVIII/422/18  
 

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 
z dnia 27 września 2018 roku  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Kierownika MGOPS w Koniecpolu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257  
z późn. zm.) 
 
Rada Miejska w Koniecpolu, po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną 

uchwala co następuje: 
§ 1 

Uznaje się skargę na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

zarejestrowaną w dn.18.07.2018r. pod numerem 5584/2018 wraz z uzupełnieniem z dn. 

26.07.2018r., zarejestrowanym pod numerem 5763/2018, skierowaną za pośrednictwem 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za bezzasadną. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie: 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koniecpolu, po zapoznaniu się z treścią skargi  

pana XXXXXXXX XXXXXXXX na Kierownika MGOPS w Koniecpolu uznała w/w skargę  

za nieuzasadnioną w całości. 

Pan XXXXXXXX XXXXXXX nie pobierał i nie pobiera żadnych świadczeń wypłacanych przez 

MGOPS, nie pozostawał i nie pozostaje stroną żadnych postępowań prowadzonych przez tę 

instytucję. Dodatkowo załączona w piśmie uzupełniającym informacja pani XXXXXX 

XXXXXXX potwierdza wyłącznie fakt nienależnego pobierania świadczeń przez panią 

XXXXX XXXXXX. 

Z tej zatem przyczyny nie sposób uznać, aby pan XXXXXXX XXXXXX miał podstawy do 

składania skargi na Kierownika MGOPS i zarzucanie nienależytego wykonywania 

obowiązków przez MGOPS w Koniecpolu. Mając na uwadze opisywane w skardze 

okoliczności należy zauważyć, że w istocie stanowią one powtórzenie zarzutów 

sformułowanych przez córkę skarżącego, panią XXXXX XXXXXX, której skarga z grudnia 

2016 roku została uznana za bezzasadną Uchwałą Rady Miejskiej w dn. 30.03.2017r.   

Z uwagi na powyższe Komisja Rewizyjna uznaje skargę pana XXXXX XXXXX  

za całkowicie nieuzasadnioną. 

 


