
Uznaje się za bezzasadną 
działalność Dyrektora Domu 
Niepełnosprawnych w Lublinie. 

Uchwała nr 655/XXX/2009 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 marca 2009 r. 

w sprawie skargi Pana ------------ --------- na działalność Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

skargę Pana ------------ ---------- na 
Pomocy     Społecznej     dla     Osób 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 
Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

Gio�-GlJ� 
Piotr Dreher 
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Załącznik 
do uchwały nr 655/XXX/2009 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 marca 2009 r. 

Dnia 6 lutego 2009 r. wpłynęła do Biura Rady Miasta skarga Pana 

------------ ---------- na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla 

Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, przekazana przez Lubelski Urząd 

Wojewódzki pismem z dnia 3 lutego 2009 r. (znak:PS.11.0554-2/09). 

Na podstawie dokumentów przekazanych przez Prezydenta Miasta 

Lublin stwierdzono, że w wyniku zgłaszanych przez p. ----------- --------- 

zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu placówką 

przeprowadzone były kontrole, zarówno przez Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu Województwa jak i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wyniki kontroli 

nie potwierdziły podnoszonych zarzutów. 

Zebrane dokumenty nie pozwalają także stwierdzić, by podnoszone 

w skardze zarzuty dotyczące niewłaściwego traktowania p. ----------- --------- 

przez władze ośrodka były zasadne. Skarżący jest traktowany na równi 

z innymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej oraz zapewniane mu są te 

same standardy mieszkaniowe jak innym mieszkańcom ośrodka. 

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 

Piotr L)reher 
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