druk nr 339/19

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i 1309) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) oraz § 2 pkt 2 uchwały
nr XXXVII/2436/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji
przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 5, poz. 149), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uwzględnia się/nie uwzględnia się skargi [...] z dnia 17 czerwca 2019 r. na Dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, zawierającej zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz
zaniedbania w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych i naruszenia interesów Skarżącej podczas
realizacji postępowania na usługi społeczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia: „Rodo w
placówkach oświatowych”.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia zawiadomi Skarżącą
Spółkę o sposobie załatwienia skargi przez Radę.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Na mocy postanowień art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133, dalej Kpa), jeżeli
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji
Rady Miejskiej Wrocławia należy rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta
Wrocławia i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wyłącza się jawność niniejszego projektu uchwały oraz jawność załącznika do uchwały w zakresie
nazwy firmy Wnoszącej skargę. Szczególna ochrona podmiotów składających skargę do Rady Miejskiej
Wrocławia, wynika z postanowień art. 225 § 1 Kpa, stanowiącego, że nikt nie może być narażony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonym.
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