
Uchwała Nr XXIX/215/2008
                                                   Rady Miejskiej w Brzesku
                                                   z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy   
                     Społecznej w Brzesku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm./ oraz art. 229, pkt. 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst 
jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./

RADA  MIEJSKA W BRZESKU

U C H W A L A   CO  NASTĘPUJE :

                                                                                              §  1
Uznaje się  za bezzasadną skargę Pani  Małgorzaty Fortuna  zam. Brzesko  z dnia 07 
sierpnia  2008  r.  /wpływ  do  Biura  Rady  13  sierpnia  2008  r./  na  Dyrektora  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych.

                                                                  §  2
Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady do powiadomienia skarżącej o sposobie

załatwienia skargi.

                                                                 §  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       



U z a s a d n i e n i  e :

Dnia 13 sierpnia 2008 r. do Biura Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęło „Zażalenia” – skarga 

Pani Małgorzaty Fortuna zam. Brzesko na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzesku Panią Krystynę Put oraz materiały zgromadzone w toku prowadzonego przez Sekretarza 

Gminy postępowania  wyjaśniającego.

Pani  Fortuna  w  złożonej  skardze  nie  sprecyzowała  na  czym  polegało  „zniesławienie 

znanych jej osób” oraz na czym polegało „bezpodstawne oczernianie” Jej „oraz nakłanianie” Jej „do 

czynów które nią bardzo wcząsneły i zbulwersowały” Ją.  W związku z faktem, iż        w  skardze 

Pani Małgorzata Fortuna bardzo ogólnikowo sformułowała zarzuty przeciwko Dyrektorowi MOPS w 

Brzesku Komisja Rewizyjnej zaprosiła Panią Fortuna na kolejne swoje  posiedzenie które odbyło się 

dnia 15 września 2008 r., aby umożliwić osobiste przedstawienie oraz  skonkretyzowanie zarzutów. 

Podczas posiedzenia Pani Małgorzata Fortuna stwierdziła, iż uraziły ją słowa Pani Dyrektor 

w których wyraziła wątpliwości, „iż nie poradzi sobie sama z problemem nadużywania alkoholu”.

W świetle wyjaśnień złożonych przez Panią Małgorzatę Fortuna, Dyrektor MOPS          w 

Brzesku  Panią  Krystynę  Put  oraz  przedłożonych  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w 

Brzesku  dokumentów  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  iż  zarzuty  Pani  Małgorzaty  Fortuna  w 

stosunku do Dyrektor MOPS są bezzasadne – i należało orzec jak        w sentencji uchwały.


