
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz 2000 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę nr OR-II.1510.27.BS Pani ... na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice za 

zasadną. 

§ 2. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie 

załatwienia sprawy oraz przekazania uzasadnienia faktycznego i prawnego, stanowiącego załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie 

W dniu 31 października 2022 roku do Rady Miasta Mysłowice wpłynęła skarga Pani ... na działanie 

Prezydenta Miasta Mysłowice, zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia. 

Skarżąca zarzuca Prezydentowi Miasta Mysłowice nieuzasadnione zaniżenie wysokości przyznanej 

zapomogi zdrowotnej, będące następstwem przekroczenia kompetencji przez Komisję opiniującą 

wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli mysłowickich 

placówek oświatowych. 

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice została omówiona na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 28 listopada 2022 roku. Członkowie Komisji zapoznali się z przedmiotem 

skargi, zarzutami skarżącej, obecnej na posiedzeniu komisji oraz pisemnymi wyjaśnieniami, złożonymi 

przez II Zastępcę Prezydenta Miasta. 

Z pisemnych wyjaśnień, udzielonych przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Mysłowice wynika, 

iż skarżąca w dniu 12 maja 2022 roku złożyła wniosek do Urzędu Miasta Mysłowice o przyznanie 

pomocy zdrowotnej. Komisja, opiniująca przedmiotowy wniosek, działała zgodnie z Uchwałą 

nr L/755/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określania rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania oraz  Zarządzeniem nr 213/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 6 maja 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, powołania Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej, procedury przyznawania pomocy zdrowotnej 

oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice. II Zastępca 

Prezydenta Miasta zaznaczył, że wniosek skarżącej, pod względem formalno - merytorycznym, został 

złożony poprawnie i zawierał niezbędne dokumenty, zgodnie z przyjętą procedurą. Jednocześnie 

wskazał, że do kompletu dokumentów zostały załączone faktury za leki, które nie służą leczeniu 

choroby, wskazanej w przedłożonym zaświadczeniu lekarskim. II Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił 

uwagę, iż skarżąca została telefonicznie poinformowana o konieczności dostarczenia w terminie 

30 dni dodatkowego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdziłoby poniesione przez nią koszty. 

Podkreślił, że skarżąca nie przedłożyła wskazanego dokumentu. 

Z uwagi na konieczność ustalenia dodatkowych szczegółów w odniesieniu do stanu faktycznego, 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowili zwrócić się do Prezydenta Miasta 

o przedłożenie informacji uzupełniających oraz ponownie rozpatrzyć skargę na kolejnym posiedzeniu 

Komisji w dniu 10 stycznia 2023 roku. Po zapoznaniu się ze złożonymi informacjami uzupełniającymi, 

a także wysłuchaniu skarżącej, II Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, 

będącej przewodniczącą komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej - obecnych 

na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 stycznia 2023 r. - członkowie Komisji 

uznali, iż wskazana komisja powinna - w ramach prowadzonych prac - kierować się wyłącznie 

wytycznymi, zawartymi w aktach prawnych, przywołanych przez II Zastępcę Prezydenta Miasta 
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w informacji uzupełniającej. Zdaniem członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja, której 

zadaniem była weryfikacja prawidłowości zapisów oraz kompletności złożonych wniosków 

i ich zaopiniowanie, wprowadziła własne kryteria, kierując się „ogólnie przyjętymi zasadami logiki 

i współżycia społecznego”, nie mając do tego uprawnień. 

Podczas dyskusji członkowie Komisji - w świetle złożonych informacji oraz wyjaśnień II Zastępcy 

Prezydenta Miasta Mysłowice, Naczelnik Wydziału Edukacji oraz skarżącej - podzielili stanowisko 

skarżącej, że działanie Prezydenta Miasta polegające na nieuzasadnionym zaniżeniu wysokości 

zapomogi, przyznanej w ramach pomocy zdrowotnej, oparte na stanowisku komisji, opiniującej 

wniosek skarżącej,m zostało podjęte w sposób przekraczający obowiązujące przepisy prawa. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu skargi, przedstawionych wyjaśnień oraz przeprowadzonej dyskusji, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie Miasta uznanie skargi Pani …  

na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice za zasadną, w głosowaniu: 3 głosy „za”, przy 1 głosie  

„wstrzymującym się”. 

    

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn  
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