
UCHWAŁA NR 141/XIX/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. 
poz.446), art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 
r., poz. 23), po rozpatrzeniu skargi z dnia 06.06.2016r. ( data wpływu do Rady Miejskiej w Praszce 07.06.2016 r.) 
Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się skargę z dnia 06.06.2016 r. na działalność Burmistrza Praszki za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik

Id: 33C295C5-2B94-477B-83EA-6AA1960BB041. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr 141/XIX/2016

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie

Skarżąca złożyła skargę na Burmistrza Praszki, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce 7 czerwca 
2016 r., w której zarzuca szereg nieprawidłowości przy organizacji konkursu na realizację zadań zawartych w 
Gminnym Programie Profilaktyki  Uzależnień, w tym na prowadzenie świetlicy terapeutycznej.

Przewodniczący Rady zawiadomił skarżącą, że skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Rady, która 
odbędzie się w miesiącu sierpniu 2016 r.

Skarżąca twierdzi, że Burmistrz bez żadnych podstaw prawnych wezwał stowarzyszenia biorące udział w 
konkursie do wyjaśnienia wątpliwości co do członkostwa wolontariuszy w stowarzyszeniu, a także, że Urząd 
Miejski  wyjawił jednemu ze stowarzyszeń szczegóły oferty jednego ze stowarzyszeń , w tym ujawnił dane 
osobowe. Zdaniem skarżącej jest to niedopuszczalne. Skarżąca w skardze opisuje swoją pracę w jednym ze 
stowarzyszeń, a także opisuje sytuację obecną w stowarzyszeniu. Ponadto wyjaśnia, że z Urzędu Miejskiego 
otrzymała wyjaśnienie zaprzeczające wyjawieniu danych osobowych, nie zgadza się z tym wyjaśnieniem i żąda 
do pociągnięcia do odpowiedzialności osobę, która się do tego przyczyniła. Ponadto skarżąca twierdzi, że 
Komisja konkursowa odstąpiła bezprawnie od realizacji zadania – prowadzenie świetlicy i podjęła decyzję o jej 
prowadzeniu przez Gminę. Dalej skarżąca wywodzi, że jej zdaniem świetlica terapeutyczna powinna być 
prowadzona przez stowarzyszenie i wskazała, które z tych stowarzyszeń najlepiej by tę świetlicę poprowadziło.

Skarga była przedmiotem analizy na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną z następujących przyczyn:

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( 
Dz.U. z 2016r. poz.239) organy administracji publicznej powierzają organizację zadań wymienionych w tej 
ustawie lub wspierają organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez 
udzielenie dotacji. Przyznanie dotacji następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z tym przepisem i Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na 2016 rok Burmistrz 
Praszki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 
Uzależnień, w tym na prowadzenie świetlicy terapeutycznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a powołanej ustawy organ administracji publicznej ogłaszający konkurs powołuje 
komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

Stosując się do tego przepisu Burmistrz Praszki  zarządzeniem powołał komisję konkursową.

Do konkursu przystąpiły dwa stowarzyszenia. Komisja konkursowa postanowiła zwrócić do uzupełnienia 
obydwie oferty, gdyż zdaniem komisji pojawiły się wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.

Burmistrz Praszki wystosował pismo do oferentów celem wyjaśnienia wątpliwości komisji.

Stowarzyszenia złożyły wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej  
decyduje o przyznaniu dotacji. Jednak w tym przypadku podjęto decyzję o prowadzeniu świetlicy przez Gminę.

Wobec powyższego skarga jest niezasadna.
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