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BRMG.0012.48.2021                                                                     

 

PROTOKÓŁ NR 29 - 5/2021 
z posiedzenia 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 26 maja 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 11:30, zakończyła o godzinie 12:00. 

 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji wg 

listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Skiba otworzył posiedzenie, powitał zebranych  

i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych 

drogą elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 27 sierpnia 2020 r. na działania dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

2. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 27 sierpnia 2020 r. na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Przypomniał, że ta sprawa była już przedmiotem zainteresowania 

komisji i została rozstrzygnięta. Jednak z uwagi na pojawienie się nowych 



2 

 

okoliczności w sprawie, rozumianych jako zmiany co do pewnych aspektów 

formalnych, na tym projektem należy pochylić się ponownie. Powiedział m.in., że 

decyzja komisji z października 2020 r. o bezzasadności skargi w zakresie zarzutów 

formułowanych przez skarżącego pod adresem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku, się nie zmienia. Natomiast w rozstrzygnięciu znalazł się 

element, który zobowiązałby Radę Miasta Gdańska do przekazania dokumentacji, 

która była przedmiotem ich rozważań, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

dlatego, że jest instancją odwoławczą od decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który działa z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Gdańska. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wkrótce po rozpatrzeniu sprawy przez 

komisję zwróciło akta sprawy Prezydentowi Miasta Gdańska, więc sprawa została 

zamknięta. Przygotowanie rozstrzygnięcie, w którym utrzymaliby zapis o 

przekazaniu dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, byłoby 

niezgodne z przepisami prawa. W związku z tym zaproponował dokonanie zmiany 

części rozstrzygnięcia dotyczącej pozbycia się elementu, który prawnie jest 

nieuzasadniony. Zaproponował przegłosowanie stanowiska, w którym komisja uznaje 

za bezzasadną skargę XY* zarzucającą nienależyte wykonywania zadań przez 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku poprzez niewłaściwy 

stosunek do strony postepowania oraz naruszenie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego regulujących przekazanie odwołania strony skarżącej organowi 

odwoławczemu. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” uznała za bezzasadną skargę XY* zarzucającą 

nienależyte wykonywania zadań przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku poprzez niewłaściwy stosunek do strony postepowania oraz 

naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących 

przekazanie odwołania strony skarżącej organowi odwoławczemu. 

 

 

PUNKT 2 

Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

________________________________________________________________________ 

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

 

W tym punkcie głosów nie było. 
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Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 12:00.  

 

Przewodniczący  

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Andrzej Skiba 

 

 

Protokołowała: 

Ewelina Szymczyk - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  

z 2018r. poz. 1000, 1669.  


