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UCHWAŁA Nr XXXI/284/05
Rady Miejskiej w Stroniu l skim
z dnia 4 lipca 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno

Burmistrza Stronia l skiego.

Na podstawie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (j.t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi zku z art. 229 pkt 3 Kodeksu
post powania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. 98 poz. 1071 ze zmianami ) Rada
Miejska w Stroniu l skim uchwala,co nast puje:

§1
Uznaje si skarg na Burmistrza Stronia
Czerniachowicza za bezzasadn .

l skiego zło on

§2
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia

przez Pana Antoniego

UZASADNIENIE
Pan Antoni Czerniachowicz w dniu 13 kwietnia 2005 r. zło ył skarg na
działalno
Burmistrza Stronia
l skiego oraz Kierownika O rodka Pomocy
Społecznej w Stroniu
l skim zwi zan
z prowadzonym przez tut. OPS
post powaniem administracyjnym z wniosku swojej siostry Aliny Czerniachowicz o
umieszczenie jej w domu pomocy społecznej.
W uzasadnieniu skargi skar cy podniósł m.in., i w toku post powania
wyst puje „(…) brutalny nacisk (…)” oraz „(…) zmuszanie siostry do otwarcia jej
mieszkania (…)”.
Skarga nie zasługuje na uwzgl dnienie.
Organy prowadz ce post powanie administracyjne, w szczególno ci za w
zakresie udzielenia pomocy społecznej, w tym umieszczenia strony w domu pomocy
społecznej musz wyja ni wszystkie okoliczno ci sprawy i zebra przed wydaniem
decyzji materiał dowodowy. Zgodnie z dyspozycj art. 75 k.p.a., jako dowód nale y
dopu ci wszystko, co mo e przyczyni si do wyja nienia sprawy, a nie jest
sprzeczne z prawem. W szczególno ci dowodem mog by dokumenty, zeznania
wiadków, opinie biegłych oraz ogl dziny.
Konieczne jest, zatem zebranie materiału dowodowego potwierdzaj cego
spełnienie okre lonych przesłanek ustawowych oraz ustalenie stanu maj tkowego
wnioskodawcy. Takie działania w toku post powania, zgodnie z przepisami, były
dokonywane. Co warte podkre lenie działania takie s standardowe i wykonywane
s w zasadzie w toku wszystkich post powa administracyjnych.
Zwa y równie nale y, i na decyzj Kierownika OPS, Strona mo e wnie
odwołanie, co w niniejszej sprawie uczyniła, za Samorz dowe Kolegium
Odwoławcze w Wałbrzychu w cz ci je uwzgl dniło.
Stwierdzi , zatem nale y, i działania Burmistrza Stronia l skiego w
niniejszej były prawidłowe i wobec powy szego skarg nale ało uzna za
bezzasadn .

