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1 Z dnia .................. .. 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Dyrektora 0§r0dka Pomocy Spolecznej w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.), art. 229 pkt 3, art. 231 § 1 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw
i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

3" "§"1fUznaé"skarge;* na '"dzia1ania*"Dyrektora"Oérodka Pomocy” Spo1ecznej 3w Gliwicach za bezzasadnqf
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwa1y.

§2.Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarzqcego osposobie
zaiatwienia skargi.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podje;cia.
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Zakgcznik do uchwa1y Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postegpowania administracyjnego organem w1aéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadafi lub dzia1a1noéci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeénie, zgodnie zart. 18b ust.1 ustawy o samorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dziaiania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoluje Komisje; Skarg, Wnioskéw i Petycji.

W dniu 14 kwietnia 2021 r., w trakcie spotkania zPrzewodniczqcym Rady Miasta Gliwice, mieszkaniec
Gliwic z1oZy1 do protoko1u skarga; na dzia1ania Dyrektora Oérodka Pomocy Spo1ecznej w Gliwicach. Skariqcy
zarzuca Dyrektorowi ww. jednostki, a takie 11 pracownikom Oérodka Pomocy Spoh-zcznej, sk1adanie
nieprawdziwych oéwiadczefi w sqdzie. Skarzy sis; rowniez na nieporozumienia w kontaktach z OPS,
wynikajqce, jego zdaniem, ze z1ej organizacji pracy jednostki. Przedmiotowa skarga zosta1a przekazana do
Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej zamiennie: Komisja), celem przeprowadzenia prac wyjaéniajqcych.
Komisja zapozna1a siq z otrzymanq dokumentacjq sprawy, a takie wys1ucha1a wyjaéniefi Dyrektora Oérodka
Pomocy Spo1ecznej. Na posiedzeniu w dn. 28 czerwca 2021 r. Komisja przyj¢1a stanowisko w sprawie uznania
skargi mieszkafica za bezzasadnq. '

Komisja, uzasadniajqc swoje stanowisko, chce zwrécié uwagq na dwa aspekty tej skargi. Po pierwsze,
skarzqcy zarzuca pracownikom OPS, Ze skiadali faiszywe zeznania w sqdzie, ktére toskutkowaly wydaniem
wyroku skazujqcego na okres 3 miesiocy bezwzglodnego pozbawienia wolnosici jego osoby (sprawa dot. obrazy
pracownikéw socjalnych). W tym aspekcie Komisja postanowi1a, Ze nie bgdzie odnosié siq do wyroku sqdu
oraz okolicznoéci w jakich on zapad1, gdyz Rada Miasta nie posiada w tym zakresie Zadnych kompetencji. Po
drugie, wszelkie zastrzezenia skarzqcego co do pracy pracownikéw socjalnych, by1y wyja§niane na biezqco
przez OPS w postgpowaniach skargowych, jak réwniez w licznej korespondencji prowadzonej ze skarzqcym.
Skarzqcy jest osobq legitymujqcq siq orzeczeniem o znacznym stopniu niepehmsprawnosici, wydanym na sta1e,
idlatego tez jest objoty wszelkq pomocq wformie us1ug opiekuficzych realizowanych wduiym zakresie
w miejscu zamieszkania. Zréd1em utrzymania skarzqcego do dnia dzisiejszego sq réznego rodzaju éwiadczenia
wyplacane przez OPS, totez w ocenie Komisji nie sposéb uznaé, Ze skarzqcy ma niew1aéciwq opieke; ze strony
OPS (co znajduje potwierdzenie w treéci korespondencji, jakq Komisja otrzyma1a 2 OPS, zawierajqcej wykaz
éwiadczefi otrzymywanych przez skariqcego).

W zwiqzku z powyiszym, Komisja postanowfla zarekomendowaé Radzie Miasta uznanie skargi mieszkafica
na Dyrektora Oérodka Pomocy Spo1ecznej w Gliwicach za bezzasadnq. »

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postcgpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, z0sta1a uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargo, a skariqcy
ponowii skargz; bez wskazania nowych okolicznoéci - organ w1aéciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego."
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