Projekt 682/20

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) 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 27 kwietnia 2020 r. na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zawierającej zarzut nienależytego wykonywania zadań
oraz stronniczości przy rozpatrywaniu skargi z dnia 9 marca 2020 r. na pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia zawiadomi
o sposobie załatwienia skargi przez Radę.

Skarżącego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia
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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 2020 r. poz. 256, 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 załącznika do uchwały w zakresie imienia i
nazwiska Skarżącego oraz wszelkich danych umożliwiających identyfikację Skarżącego jako zawierających
dane osobowe osoby fizycznej w szczególności imię i nazwisko oraz opis sytuacji życiowej, itp. w związku z
dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Szczególna ochrona osób fizycznych składających skargę do Rady Miejskiej Wrocławia, wynika także
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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