
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 §3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Podtrzymać dotychczasowe stanowisko wyrażone przez Radę Miasta Gliwice w sprawie skarg 
mieszkanki na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarżącej o sposobie 
załatwienia skarg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

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

Uzasadnienie 

Na mocy art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności Prezydenta Miasta i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych 
jest Rada Miasta. Jednocześnie, zgodnie z 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 podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

Pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach przekazało do 
Rady Miasta Gliwice skargę mieszkanki na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (dalej 
zamiennie: OPS) z dnia 1 kwietnia 2021 r., którą mieszkanka uzupełniła wystąpieniami z dnia 15 kwietnia 
2021 r. W dniu 26 lipca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało do Rady Miasta skargę tej 
samej osoby na Dyrektora OPS z dnia 13 maja 2021 r. Wystąpienia mieszkanki zostały przekazane do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem przeanalizowania. 

Komisja zauważa, że w dniu 25 marca 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XXIV/521/2021 w sprawie 
częściowego rozpatrzenia skargi tej samej osoby z dnia 1 października 2020 r. na działania Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. Rozpatrzenie skargi dotyczyło jej części dotyczącej nadzoru Dyrektora OPS 
nad pracownikami jednostki, a Rada Miasta uznała zarzuty skarżącej za bezzasadne. Skarga w zakresie 
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej została przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodę Śląskiego. 
W dniu 15 lipca 2021 r. Rada Miasta Gliwice podjęła kolejną uchwałę nr XXVIII/593/2021 w sprawie 
rozpatrzenia skargi mieszkanki z dnia 22 lutego 2021 r. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Skargę tę 
Rada Miasta również uznała za bezzasadną, podkreślając, że w przeważającej części dotyczy ona okoliczności, 
które były już wcześniej rozpatrywane. 

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 13 września 2021 r. zapoznała się z otrzymaną dokumentacją skarg. 
Radni nie znaleźli w tych dokumentach nowych argumentów, które wniosłyby coś nowego do całości 
rozpatrywanych już wcześniej skarg. Na posiedzeniu w dniu 27 września Komisja jednogłośnie podtrzymała 
dotychczasowe stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, wyrażone przez Radę Miasta Gliwice w dniu 15 lipca 2021 r. podjętą uchwałą nr. 
XXVIII/593/2021. 

W związku z powyższym, Komisja postanowiła zarekomendować Radzie Miasta podtrzymanie 
dotychczasowego stanowiska w sprawie skarg mieszkanki. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego „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 podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego." 
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