
Uchwa~a Nr LIVj1270j2018 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1875 z pMn. zm.) oraz art. 229 pkt 

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. 

z 2017 r. poz. 1257), 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. 	 Uznaje si~ za bezzasadnq skarg~ ', I: II II )\\ ~ .. ~ " !lrlllil na nienalezyte 

wykonywanie zadan przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak~adu Opieki 

Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzaleznien w Rzeszowie, z powod6w wskazanych 

w uzasadnieniu do niniejszej uchwa~y. 

2. 	 Poucza si~ 0 tresci art. 239 Kodeksu post~powania administracyjnego, kt6ry stanowi, 

iz w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta~a uznana za bezzasadnq 

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skarzqcy ponowH skarg~ bez 

wskazania nowych okolicznosci - organ w~asciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy, bez 

zawiadamiania skarzqcego. 

3. 	 Zobowiqzuje si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawiadomienia Skarzqcego 

o sposobie za~atwienia skargi. 

§ 2 

Uchwa~a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
Rady Mi sta R\ eszowa 

I'-~"" jec. 
Andrze Dec 



Uzasadnienie 

W dniu 28 grudnia 2017 r. do Urz~du Miasta Rzeszowa wptyn~ta skarga Pana 

- \ ,. _ n •. nl na nienalezyte wykonywanie zadan przez dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzaleznien w Rzeszowie. 

W toku przeprowadzonego post~powania wyjasniajqcego zapoznano si~ 

pisemnym stanowiskiem dyrektora SP ZOZ Centrum Leczenia Uzaleznien w Rzeszowie, 

a takze wyjasnieniami ztozonymi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Rzeszowa w dniu 15 stycznia 2018 r. 

Z posiadanych dokument6w oraz na podstawie uzyskanych wyjasnien Komisja 

Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa ustalita, ze odpowiedz na pismo Skarzqcego z dnia 

25.10.2017 r. dotyczqce wydania przez SP ZOZ Centrum Leczenia Uzaleznien 

w Rzeszowie bt~dnego zaswiadczenia zostata udzielona przez dyrektora 

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzaleznien w Rzeszowie pismem z dnia 27.10.2017 r. (data 

dor~czenia 30.10.2017 r.). W pismie tym Skarzqcy zostat przeproszony za nieumyslnie 

popetnionq omytk~ pisarskq oraz poinformowany 0 niezwtocznym wydaniu nowego 

zaswiadczenia i odestaniu go do wnioskodawcy. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa po przeanalizowaniu sprawy 

przeprowadzeniu post~powania wyjasniajqcego ustalita, ze odpowiedZ na pismo 

Skarzqcego z dnia 25.10.2017 r. zostata udzielona niezwtocznie, z zachowaniem 

miesi~cznego terminu wynikajqcego z art. 237 § 1 Kodeksu post~powania 

administracyjnego, wobec czego wnosi 0 podj~cie uchwaty w zaproponowanym 

brzmieniu. 

W zwiqzku z powyzszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione w skardze 

uznaje za bezzasadne. 


