
 

         PROJEKT NR 15 

Uchwała nr  

Rady Miejskiej w Giżycku  

z dnia 

 

w sprawie skargi  na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.  

 

 Na podstawie art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 31.03.2016 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Giżycku Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną. 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 31.03.2016r. wpłynęła skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Giżycku dotycząca skandalicznego  zachowania dyrektora podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 marca 2016 r.  

Skarżący zarzucił Dyrektorowi niewłaściwy sposób przedstawienia treści wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16 lutego 2016r. w sprawie sygn. akt IISAB/Ol 88/16 oraz 

wprowadzenia w błąd zebranych na posiedzeniu, co do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.  

W dniu 22 marca 2016r. obradowała Komisja Rewizyjna między innymi nad przestrzeganiem zasad 

ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej w MOPS oraz nad procedurą 

ustalania dodatków Mieszkaniowych w MOPS. Obrady toczyły się z udziałem Dyrektora MOPS  

w Giżycku oraz pracownika MOPS odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań i przygotowywanie 

projektów decyzji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych. Zreferowali oni członkom 

Komisji obowiązujące w ośrodku zasady przestrzegania ochrony danych osobowych oraz polityki 

bezpieczeństwa, procedury związane z wydawaniem decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych 

oraz planowane zmiany organizacyjne. Dyrektor poinformował zebranych, że na przestrzeni kilkunastu 

lat do MOPS wpłynęły dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej z których ostatni jest  

w trakcie rozpatrywania. Informacja ta pokrywa się z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z 10 marca 2016r. w którym to zobowiązano MOPS do rozpatrzenia 

wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej z 16 listopada 2015r.  

w terminie 14 dni. Wyrok ten wpłynął do MOPS w dniu 15 marca 2016 r. i zobowiązał MOPS w 

Giżycku do rozpatrzenia wniosku skarżącego w terminie 14 dni.  

W świetle powyższych ustaleń brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną, albowiem zachowanie 

Dyrektora na posiedzeniu Komisji było prawidłowe zaś zreferowany przez niego stan sprawy  

w zakresie rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej odpowiadał rzeczywistemu 

stanowi rzeczy w dniu obradowania Komisji. 

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 14.05.2016 r., 

która uznała skargę za bezzasadną. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


