UCHWAŁA NR XXXIII/…../17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730), art.229 pkt.3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z
2016r., poz. 23, poz.868, poz.996, poz.1579, poz.2138) w związku z § 8 ust.1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002r. Nr 5 poz.46) oraz § 128
ust 1 Statutu Miasta i Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/39/03 Rady
Miejskiej w Łapach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Łapy (Dz. Urz. Wojew. Podlaskiego Nr 33 poz.758) Rada Miejska w Łapach uchwala, co
następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania anonimową skargę na działalność kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 24 lutego 2017r. do Rady Miejskiej w Łapach wpłynęło pismo z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazujące zgodnie z właściwością anonimową
skargę z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zastrzeżeń dotyczących działań podejmowanych
przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Na sesji Rady Miejskiej
w dniu 31 marca 2017r. pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Ponieważ pismo nie zawiera oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska), ani adresu zwrotnego,
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków, skargę anonimową pozostawia się bez rozpoznania.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017r.w
głosowaniu zdecydowała o nierozpatrywaniu anonimowej skargi.
O pozostawieniu skargi bez rozpoznania decyduje Rada Miejska podejmując stosowną
uchwałę.

