
UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowości w udzielaniu pomocy finansowej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm. ) , w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2013 r.       poz. 267 z późn. zm. ) oraz § 93 ust. 1 i § 94 Statutu Miasta Skarżyska-
Kamiennej przyjętego Uchwałą  Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej  Nr  XIV/101/2011 z dnia 27.10.2011r. 
(Dz. Urz. Woj. Św. z 2012 r. poz. 169 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieprawidłowości w zakresie udzielania pomocy finansowej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej złożonej przez Panią Agnieszkę Kępa i zapoznaniu 
się  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zarzutów postawionych 
w skardze, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do powiadomienia skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie  odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Przedmiotowa skarga wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miasta dnia 27 stycznia 2015r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej realizując uchwałę

Nr VI/32/2015 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 26 luty 2015r. w dniu

12.03.2015r. na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072), § 94 Statutu Gminy

Skarżyska-Kamiennej powołała Zespół kontrolujący w celu przeprowadzenia przedmiotowej

skargi. Badanie dokumentacji kontrolowanej zostało zawarte w Sprawozdaniu Zespołu Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej. Na podstawie wnikliwej analizy Komisja

Rewizyjna stwierdza, że przedmiotowa skarga nie jest zasadna z powodu nie wywiązania się przez

skarżącą Panią Agnieszkę Kępa z kontraktu podpisanego w dniu 27.06.2014r. pomiędzy jej osobą

a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Skarżysku-Kamiennej.

Pismem z dnia 16 marca 2015r. Komisja Rewizyjna przekazała Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli wraz z projektem uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej, wykonując w ten sposób zobowiązanie wynikające z uchwały

Nr VI/32/2015 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 26 luty 2015r.

Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej kontroluje działalność Prezydenta Miasta Skarżyska -

Kamiennej, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta w oparciu o

normę prawną zawartą w art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w

tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Natomiast Komisja Rewizyjna realizuje kontrole na

podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Miasta Skarżyska -Kamiennej oraz

inne zlecone zadania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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