UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

b L/

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie czgéciowego rozpatrzenia skargi na dzialania Dyrektora Oérodka Pomocy Spolecznej
w Gliwicach
Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzic gminnym (Lj. D24 U.
z 2020 r., p02. 713 2 p621]. zm.), art. 229 pkt 3, art. 231 § 1 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia l4 czerwca 1960 r.

Kodcks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z péz’n. zm.) na wniosek Komisji Skarg,
Wuioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastepuje:

§ 1. Uznaé skargt; na dzia1ania Dyrektora Oérodka Pomocy Sp01ecznej w Gliwicach za bezzasadnq, w cz¢éci
dotyczqcej nadzom nad pracownikami jednostki, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym
za1qcznik d0 niniejszej uchwa1y.
§2.Stwierdzié brak w1aéciwoéci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi, wcz¢éci dotyczqcej
przyznawania Swiadczeﬁ z zakresu pomocy spoieczncj.

§ 3. Zobowiqzac' Przewodniczgcego Rady Mia'sta Gliwice do poinformowania skaqcej 0 sposobie
za1atwienia skargi i przekazania skargi Wojewodzie Slqskiemu d0 zalatwicnia zgodnie z kompetencjami.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.
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Za1qcznik do uchwaiy Nr ....................

Rady Miasta Gliwice
z d11ia .................... 2021 r.
Uzasadnienie

Zgodnie 2 art. 229 pkl 3 Kodeksu postgpowania administracyjnego organem wiasciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadaﬁ 1ub dziaialnoéci kierownika gminncj jednostki organizacyjncj jcst rada gminy.
Jednoczesnie, zgodnie zart. 18b ust.1ustawy osamorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzia1ania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powo1uje Komis Skarg, Wnioskow i Petycji.

Pismem z dnia 19 listopada 2020 r. Wojewodzki Sajd Administracyjny w Gliwicach przes1a1 do Wojewody
Slqskiego skargc; mieszkanki dotyczqcaj sposobu prowadzenia jcj spraw zzakresu pomocy spoiecznej przez
Osrodek Pomocy Spo1ecznej w Gliwicach uznajqc swoj brak w1aéciwosci do rozpatrzenia tej sprawy. WSA
wskaza1, ze organem w1asciwym do za1atwienia skargi z zakresu pomocy spo1ecznej jest Wojewoda Slqski jako
organ sprawujqcy nadzo'r nad realizac zadan okreslonych wustawic zdnia 12 marca 20041 opomocy
spo1ecznej. Pismem zdnia 251istopada 2020 r. Slqski Urzqd Wojewédzki wKatowicach przekazai skargg
mieszkanki do Rady Miasta Gliwicc, wskazujqc, to jest to organ w1aéciwy do rozpatrywania skarg na miejskq
jednostké; organizacyjnq.

Skarga mieszkanki zosta1a przekazana do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji (dalej zamiennie: Komisja),
celcm prcrowadzenia prac wyjasniajqcych. Komisja zapozna1a sic; z otrzymanq dokumcntac sprawy,
wys1ucha1a zastopcq Dyrektora OPS oraz wystosowa1a zaproszenie do udziai‘u w posiedzeniu do skariqcej.
Pomimo dwukrotnie podtej proby dorqczcnia korespondencji, skarzqca nie odcbra1a zaproszenia i nie wzioia
udzia’m W posiedzeniu. Zwracajqc uwago 11a rozbieznosé w ustaleniach WSA oraz Slqskiego Urzqdu
Wojewodzkiego, Komisja wstqpi1a do radcy prawnego 0 opinii; w sprawie organu wlasciwego do rozpatrzenia
skargi mieszkanki. Radca w swojej opinii wskazah ie Rada Miasta posiada kompetencje do rozpatrzenia skargi
w zakresie nadzoru Dyrektora Oérodka Pomocy Spoiecznej nad pracownikami jednostki, prowadzqcymi
sprawy mieszkanki. W czgsci natomiast zwiqzancj z przyznawaniem swiadczeﬁ z zakresu pomocy Spoicczncj
organem wiasciwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda Slgski.

Na posicdzeniu wdniu 15 marca 2021 r. Komisja omowiia skargc; w zakrcsie zachowania pracownikow
OPS wstosunku do skaqcej oraz nadzoru Dyrektora jednostki nad pracownikami. Radni nie znaleili
argumentow na poparcie tezy, Ze skaqca by1a nqkana przez pracownikéw OPS iprznli stanowisko
wsprawie uznania skargi, wtej czgsci, za bezzasadnq Jednoczesnie uznali, zc skarga wzakresie zadaﬁ
dotyczqcych pomocy sp01ecznej powmna zostaé przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodq Slqskiego.

W zwiqzku z powyzszym, Komisja postanowi1a zarekomcndowaé Radzic Miasta uznanie skargi mieszkanki
11a Dyrektora Osrodka Pomocy Spoiecznej w Gliwicach za bezzasadnq. w czoéci dotyczqcej nadzoru nad
pracownikami jednostki prowadzqcymi sprawy skarz’acej, a takZe przekazanie wystqpienia do rozpatrzenia
przcz Wojewodq Slaskiego w czqéci dotyczqcej rea1izacji zadaﬁ z zakrcsu pomocy spoieczncj.

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postqpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zosta1a uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnos’é wykazano w odpowicdzi na skargo, a skaqcy
ponowii skargo bez wskazania nowych okolicznosci - organ wiasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac’
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotac w aktach sprawy - bez zawiadamiania skariqcego."
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