
UCHWAŁA NR XXIX/752/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 23, zm. poz. 868, 996, 1579 i 2138); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale Nr XXIII/559/16 z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXIII/559/16 z dnia 18 października 2016 r. Rada Miasta Szczecin uznała 
za nieuzasadnioną skargę właścicieli szkół policealnych niepublicznych dla dorosłych 
z uprawnieniami szkół publicznych m.in. Szczecińskiej Szkoły Florystycznej w Szczecinie w sprawie 
nienależytego wykonania zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieprawidłowości 
wyliczania i przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych.

Uchwałę tę podjęto w wyniku rozpatrzenia skargi przekazanej za pośrednictwem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał ponowną skargę Pani 
Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej – Dyrektora Szczecińskiej Szkoły Florystycznej na działalność 
Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieprawidłowo naliczanych oraz niewypłacanych za rok 
2016 dotacji dla prowadzonej przez nią szkoły.

Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi 
na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

Analiza ponowionej skargi pozwala stwierdzić, że nie zawiera żadnych nowych okoliczności, które 
mogłyby wpłynąć na zmianę oceny zarzutów zawartych w skardze z dn. 17.08.2016 r., wobec czego 
uzasadnione jest podtrzymanie przez Radę Miasta dotychczasowego stanowiska w przedmiotowej 
sprawie.

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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