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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

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

w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021  na pracowników 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 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 229 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), uchwala się co następuje: 

§ 1. W związku z ponownym złożeniem skargi na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, 
bez wskazania nowych okliczności - Rada Miejska w Wołczynie  podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko 
wyrażone w Uchwale Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2020 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Na posiedzeniu w dniu  11 sierpnia 202 1 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła 
postępowanie wyjaśniające w stosunku do zarzutów podniesionych w skardze na pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, która wpłynęła 4 sierpnia 2021 r. z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki 
Społecznej w celu rozpatrzenia według kompetencji. 

Badając skargę ustalono co następuje. 

 Skarżący złożył skargę, w której podnosi zarzuty na niewłaściwe świadczenie usług opiekuńczych 
przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji dokonała analizy treści skargi uznając, iż jest identycznej treści i nie zawiera ona nowych okoliczności 
w stosunku do skargi rozpatrzonej przez Radę Miejską w Wołczynie na sesji w dniu 
26 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie. Przedmiotowa skarga uznana 
została za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną 
część. Uchwała ta wraz z uzasadnieniem została doręczona Skarżącemu w dniu 02.03.2021 r. 

 W związku z powyższym, w oparciu o treść art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
który stanowi, iż 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. 

 W tym stanie rzeczy zaszły przesłanki określone w/w przepisie pozwalające Radzie Miejskiej 
w Wołczynie na podtrzymanie poprzedniego stanowiska wyrażonego w sprawie tej skargi w Uchwale Nr 
XVIII/179/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., bez zawiadamiania skarżącego o sposobie jej rozpatrzenia.
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