
UCHWAŁA NR XLVIII/447/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.), art. 227 i art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 lutego 2018 roku na działalność Burmistrza Kietrza Rada Miejska w 
Kietrzu uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/447/2018

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 marca 2018 r.

Uzasadnienie

Posiedzenie Komisji rewizyjnej w dniu 28 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że materiały w sprawie skargi znajdowały się na tzw.  "skrzynce 
elektronicznej dla radnych" od 12 lutego 2018 r. i mogły być przetwarzane w sposób nieuprawniony przez 
wszystkie osoby mające do niej dostęp (prawdopodobnie 15 osób). Jest to praktyka stosowana przez Biuro 
Obsługi Rady od ponad 7 lat, co oznacza, że w tej i poprzednich skargach do dokumentów miała dostęp w/w 
ilość osób (w przybliżeniu).

Na wstępie pracownik MOPS potwierdził, iż zapoznał się i dysponuje dokumentacją dotyczącą skargi na 
Burmistrza Kietrza. Skarżący, w piśmie z dnia 5 lutego 2018 r. twierdził, że cyt. ”W związku, iż Burmistrz 
Miasta i Gminy Kietrz przekazał środki publiczne na opiekę nad (...) do Stowarzyszenia OSD w Kuźni 
Raciborskiej i podległej temu Placówce w Samborowicach ul. Opawska 7 od listopada 2016 roku do nadal, 
podczas nie zamieszkiwania (...) w placówce w innych ośrodkach wychowawczych, oznacza to, iż (...) nie 
był(a) objęty(a) żadną opieką i nadzorem zgodnie z orzeczeniem Sądu, lecz zdany(a) na siebie i pomoc innych 
osób". Z wyjaśnień pracownika MOPS wynika, że skarżący otrzymał odpowiedź na kwestie poruszane w piśmie 
z dnia 20 października 2017 roku w formie ustnej od pracownika MOPS w Kietrzu. Odpowiedz ta, została 
uszczegółowiona odpowiedzią udzieloną na piśmie w dniu 1 lutego 2018 roku będąc bezpośrednim 
nawiązaniem do pisma z dnia 26 stycznia 2018 r.  skierowanym na ręce Burmistrza Miasta Kietrz. Z 
korespondencji wynika jasno, że instytucje odpowiedzialne wywiązywały się z obowiązujących zasad i prawa w 
powyższym zakresie. Ponadto Komisja stwierdziła podjęcie dalszych kroków wyjaśniających  przez MOPS w 
Kietrzu polegających na udzieleniu odpowiedzi pisemnej z dnia 9 lutego 2018 roku na pismo skarżącego z dnia 
31 stycznia 2018 roku w pierwszym z pism czytamy m.in."(...) wszelkie uwagi dotyczące pieczy zastępczej 
należy kierować do zarządu powiatu, który jest w tej sprawie organem właściwym". Pracownik MOPS wystąpił 
do Centrum Administracyjnego Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej nr 2 w 
Samborowicach w sprawie działań /skierowań do młodzieżowych ośrodków  wychowawczych  i przejęcia (...) 
przez pracownika RPOT nr 4 w Samborowicach (osiem skierowań i sześć ucieczek). Z uzyskanych informacji 
wynika, że „Każda ucieczka jest zgłoszona na Policję, nigdy nie było sytuacji, że (...) uciekł/uciekła i nie została 
powiadomiona o tym fakcie Policja, na bieżąco jest informowany Sąd Rejonowy w Głubczycach , ROPS w 
Katowicach i PCPR w Głubczycach". Komisja rewizyjna nie została poinformowana przez skarżącego, kto nie 
posyłał osoby (...) do szkoły od 2014 r. i kto tym samym doprowadził do stanu "demoralizacji".

Wobec powyższych ustaleń, Komisja rewizyjna uznaje skargę na "Burmistrza Miasta i Gminy Kietrz" za 
bezzasadną.

Id: BA33731B-5D6F-4C05-8906-EAE0860B31CA. Podpisany Strona 1




