
Projekt

 NR XLIV/.../22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania skargi na Kierownika  Pomocy  w Gorzycach do organu 

Na podstawie art. 231 § 1, w  z art. 235 § 1 i 236 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
 administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), uchwala  co 

§ 1.  mieszkanki Turzy  na Kierownika  Pomocy  w Gorzycach 
do  Kolegium  w Katowicach celem rozpatrzenia zgodnie z 

§ 2.  Rady Gminy Gorzyce do przekazania skargi 
Kolegium  w Katowicach oraz  o przekazaniu skargi.

§ 3.  wchodzi w  z dniem 

 Rady Gminy 
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny



 
Uzasadnienie 

W dniu 25 maja 2022 r. do Wójta Gminy Gorzyce  skarga mieszkanki Turzy  na 
Kierownika  Pomocy  w Gorzycach oraz na pracownika   Pismem z dnia 
6 czerwca 2022 r. Wójt Gminy   do rozpatrzenia zgodnie z  odpowiednio do 
Kierownika  Pomocy  w Gorzycach, celem rozpatrzenia skargi na pracownika  
i do Rady Gminy Gorzyce celem rozpatrzenia skargi na Kierownika  Po wnikliwym 
przeanalizowaniu  skargi, w której     Jej zdaniem,  
kierownika  przy rozpatrywaniu sprawy przyznania   opiekunowi 
osoby  Rada Gminy Gorzyce,  kroki  do  sprawy, 

  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a  po zapoznaniu  z  Komisji, 
w dniu 30 czerwca 2022 r.   w której   za  

W toku badania  przedmiotowej  organ nadzoru    ona  z istotnym 
naruszeniem prawa,  sprawa ta  przedmiotem  organu II instancji tj. 

 Kolegium  w Katowicach, co oznacza  skarga ta powinna   
zakwalifikowana jako stanowisko procesowe strony  w  z czym    

  -  Kolegium  w Katowicach. 

W dniu 9 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Gorzyce  zawiadomienie Wojewody  
w Katowicach o   w sprawie stwierdzenia   nr XLII/416/22 
Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika 

 Pomocy  w Gorzycach. 

W dniu 12 sierpnia 2022 r. Wojewoda      w/wym. 
   jako  z  przepisami prawa,    Rada 

Gminy Gorzyce nie  rzeczowo  do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 

Wobec  Rada Gminy Gorzyce przekazuje  wraz z  nadzorczym 
Wojewody  z dnia 12 sierpnia 2022 r.  Kolegium  w Katowicach, 
celem rozpatrzenia zgodnie z  


