
UCHWAŁA NR XXI/205/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi OR.1510.2.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi OR.1510.2.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 
sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie do przesłania Skarżącemu odpisu 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badająca w imieniu Rady
Miejskiej w Wołczynie zarzuty zawarte w skardze na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie,
która wpłynęła 24 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia – przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. Skarżący ponowił skargę na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołczynie.

Komisja uznała, że zarzuty podniesione w skardze dotyczące czasu pracy wykonywania usług opiekuńczych,
świadczone na rzecz Rodziców Skarżącego zostały wyjaśnione w odpowiedzi na skargę pismem
OR.0510.1.2020 z  dnia 27 lutego 2020 r.

Natomiast co do prośby o przesłanie Skarżącemu dokumentów dotyczących świadczenia usług opiekuńczych
Rodzicom, jednostką właściwą do dysponowania nimi jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Odnosząc się do pisma załączonego pt. „Zawiadomienie”, Skarżący nie wnosi nowych spraw, które mogłyby
mieć wpływ na zmianę wcześniej zajętego stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie wyrażonego w Uchwale Nr
XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie załatwienia skargi
OR.0510.1.2020 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Wobec powyższego Rada Miejska w Wołczynie uznała skargę za nieuzasadnioną.
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