
    Uchwała Nr XXXIII /195/14 
Rady Gminy Tułowice  

 z dnia 30 stycznia 2014 r.  

 

w sprawie    rozpatrzenia skargi 

 
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.  poz.267 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Rada Gminy po ponownym rozpatrzeniu skargi Pani Marii Kownackiej  na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach podtrzymuje swoje stanowisko 
wyrażone w  uchwale Nr XXXII/188/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013r.  
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                     Alicja Lewandowska - Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Załącznik 
                                                                                                      do uchwały nr XXXIII/195/14 
                                                                                                      Rady Gminy Tułowice 
                                                                                                      z dnia 30 stycznia 2014 r.  
 
 

Uzasadnienie  
 

 
 Po wnikliwym rozpatrzeniu skargi Pani Marii Kownackiej w dniu 19 
grudnia 2013r. Rada Gminy Tułowice podjęła uchwałę nr XXXII/188/13 
stwierdzając niezasadność skargi. 
 W dniu 2 stycznia 2014r. Skarżąca ponownie wniosła skargę, której  
przedmiotem były poprzednio podnoszone zarzuty. Jednocześnie Skarżąca 
wyraziła swoje niezadowolenie z powodu braku pouczenia jej ,, w sprawie w 
celu obrony własnego interesu”. 
 Procedura ,,Niebieskiej Karty” została zakończona w dniu 23.11.2012r. ze 
względu na zmianę miejsca zamieszkania Skarżącej. 

W przedmiocie odmowy udostępnienia treści całości dokumentacji 
zgromadzonej w związku z procedurą ,,Niebieskiej Karty” Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tułowicach udzieliła Skarżącej wyczerpujących 
wyjaśnień w piśmie nr OPS-PS.8120.642.2013.JM z dnia 28.03.2013r. 

 Rada Gminy nie posiada kompetencji do ingerowania w treści 
dokumentów gromadzonych w procedurze ,,Niebieskiej Karty”  ani do ustalania 
stanu faktycznego, z tego względu nie zajęła stanowiska w powyższym zakresie. 

Ponadto odnośnie braku pouczenia co do możliwości zaskarżenia uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi warto podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym w 
judykaturze poglądem ,, Tryb "ogólnoskargowy" (art. 221 i n. k.p.a.), jest 
jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, którego 
zakończenie (zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi) nie daje podstaw do 
uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub 
postępowania sądowo administracyjnego.” (postanowienie WSA w Rzeszowie z 
dnia 25.07.2005r. sygn. akt I S.A./Rz 117/05, OwSS 2006/1/26/26). 
 

 
      

 
 

 


