
UCHWAEA NR XV/612/19 
RADY &lIEJSKIEJ W bODZI 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie skargi p. 
na dzialania Zastqpcy Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gdnnym @z. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 18 15) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 3 
oraz art. 238 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 
@z. U. z 201 8 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60,730 i 1133), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1. Skargq p. na dzidania Dyrektora Miejskiego OSrodka 
Pomocy Spolecznej w Lodzi uznaje siq za bezzasadnq. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedrniotowej 
uchwaly, ktbre stanowi jej integralnq czq$C. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
S k m e j  niniej szej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

8 3. Uchwda wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Zalqcznik 
do uchwaly Nr XVl6 1211 9 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 16 paidziernika 20 19 r. 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla skarga na dzidania 
Zastqpcy Dyrektora Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w todzi (dalej: MOPS) 
w zwiqzku z zatrudnieniem na stanowisku konsultanta osoby bez stosownego - zdaniem 
Skarzqcej - doSwiadczenia zawodowego i wlaiciwego kierunkowego wyksztalcenia, 
zgodnego z powierzonymi obowiqzkami. 

Na podstawie art. 237 5 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi. 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 15 maja 201 8 r. (Dz. U. z 201 8 r. 
poz. 936) w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych, kt6re to okreila miqdzy 
innymi minimalne wyrnagania kwalifikacyjne niezbqdne do wykonywania pracy na 
poszczeg6lnych stanowiskach, pracownik zatrudniony na stanowisku konsultanta powinien 
posiadak wyksztdcenie wyzsze, przez ktore rozurnie siq studia wyzsze w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, o odpowiednim kiemnku 
urnozliwiaiacym wykonywanie zadaii na stanowisku. Zatrudniona przez p. 

6wczesnego dyrektora MOPS z dniem 1 ~aidziernika 201 8 r. na stanowisku 
konsultanta w Zespole ds. kontroli wewnqtrznej p. posiada wyksztztlcenie 
wyisze. Natomiast ocena cay zatrudniany pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje 
i kompetencje niezbqdne do realizowania wyznaczonych zadaii na zajmowanym stanowisku 
nalezy do kompetencji pracodawcy - co tez pracodawca uczynil. 

Wobec powyzszego skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Eodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwi* z art. 238 8 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przyshguje zaden Srodek odwo~awczy ani 
grodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia wnana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnos't wykazano w odpowiedzi na skargg, a skariqcy ponowil 
skargg bez wskazania nowych okolicznos'ci - organ wias'ciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymad swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w 
zawiadamiania skariqcego ". . 


