
UCHWAŁA NR LIII/423/2014 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie skargi na działalność organów policji i służby zdrowia w Zdzieszowicach

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594,zmiany poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 227, oraz art. 228 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267. zmiany:Dz. U. z 2014 r. 
poz. 183) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 października 2014 r. wpłynęła kserokopia skargi Pani 
A K na działalność Komisariatu Policji w Zdzieszowicach i Przychodni Zdrowia w Zdzieszowicach.
Skarga została skierowana do : Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, 
Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, Komendanta Policji w Zdzieszowicach i Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach (kserokopia). Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miejska 
jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy. Jednostki organizacyjne, na których działalność się Pani skarży nie są podległe Radzie 
Miejskiej w Zdzieszowicach, nie jest więc właściwa do jej rozpatrzenia, a jak wynika z treści skargi przekazała ją 
Pani również do jednostek właściwych do jej rozpatrzenia, tj.: Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach, Komendanta Policji 
w Zdzieszowicach, w związku z tym nie zaistniała konieczność przekazania skargi do tych organów zgodnie 
z właściwością.
Ze względu na trudną sytuację rodzinną, którą opisuje Pani w skardze przekazujemy ją do Kierownika Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach celem rozeznania i udzielenia niezbędnego wsparcia 
i pomocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania skarżącej niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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