
-Projekt- 
Uchwała XXXIV/…../2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

 
  
w sprawie:   wskazania  nowego   terminu   rozpatrzenia  skargi   p.  (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publiczne) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych                               
w Wodzisławiu Śląskim.  

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.267) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wskazuje się na dzień 26 września 2013 roku nowy termin rozpatrzenia skargi p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publiczne),  która wpłynęła do Rady Powiatu Wodzisławskiego  w dniu 5 sierpnia 2013 roku,                           
na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno                   
- Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim p. Beaty Rączka.  
 

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia Skarżącej o terminie rozpatrzenia  skargi. 
  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXXIV/…/2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku  
 

w sprawie:   wskazania   nowego   terminu  rozpatrzenia skargi  p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publiczne) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych                               
w Wodzisławiu Śląskim.  
  

 
 
            W dniu 5 sierpnia 2013 r. do Rady Powiatu Wodzisławskiego wpłynęło pismo                      
p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publiczne). W wyniku analizy jego treści uznano, iż nosi ono znamiona skargi,               
w której zawarte są zarzuty wobec działań podejmowanych przez Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.  
            Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wskazują radę powiatu jako organ 
właściwy do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej. 
Zobowiązują również organ do rozpatrzenia skargi bez zbędnej zwłoki, nie później niż           
w ciągu 30 dni, zaś o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie należy 
zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin rozpatrzenia skargi.   
          Treść skargi wskazuje na konieczność podjęcia czynności wyjaśniających. 
            Mając również na uwadze  tryb pracy Rady Powiatu, rozpatrzenie skargi może 
nastąpić na sesji w dniu 26 września 2013 r. 
            
 

Przewodniczący Komisji 
        Organizacyjnej  
 
        Adam Krzyżak  
 

                                                                               
 
 
       
 
 
 
 


