
-Projekt- 
Uchwała III/…../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 stycznia 2011 roku 

 
  
w sprawie: wskazania nowego terminu  rozpatrzenia skargi p. Anny Garncarz z dnia                  

10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej  – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.  

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 237 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2000 r.,                
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Wskazuje się na dzień 24 lutego 2011 roku nowy termin rozpatrzenia skargi p. Anny 
Garncarz z dnia 10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach p. Ryszarda Pawła 
Nawrockiego.  

 
§ 2 

  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia skarŜącej o terminie rozpatrzenia  skargi. 
  

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr III/...../2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  27 stycznia  2011 roku  

 
w sprawie: wskazania nowego terminu  rozpatrzenia skargi p. Anny Garncarz z dnia                  

10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej  – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

 
 
  W dniu 10 stycznia 2011r. do Starosty Powiatu wpłynęła skarga p. Anny Garncarz                         
na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.  
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego rozpatrywanie skarg na  
działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej naleŜy do kompetencji rady 
powiatu i na tej podstawie Starosta Powiatu w dniu 12 stycznia 2011r. przekazał skargę  do 
rozpatrzenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.  
  Z treścią skargi zapoznała się  Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 19 
stycznia 2011r., która uznała, iŜ naleŜy przeprowadzić wyjaśnienia  postawionych  
Dyrektorowi DPS zarzutów i ustaliła, Ŝe przystąpi do ww. czynności  na posiedzeniu w dniu 
16 lutego 2011r.  
Kodeks postępowania administracyjnego zobowiązuje organ do rozpatrzenia skargi bez 
zbędnej zwłoki, nie później niŜ w ciągu 30 dni, zaś o kaŜdym przypadku niezałatwienia 
sprawy w ww. terminie organ zobowiązany jest zawiadomić strony podając  przyczyny 
zwłoki i wskazać nowy termin rozpatrzenia skargi.   
  Biorąc pod uwagę powyŜsze rozpatrzenie skargi moŜe nastąpić na kolejnej sesji  to 
jest w dniu 24 lutego 2011r., zatem zachodzi konieczność podjęcia uchwały wskazującej 
termin jej rozpatrzenia. 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady 
 
                                                                         /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala  
 
 


