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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2020 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 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) 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.0510.1.2020 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.
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 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 w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, która wpłynęła 20 stycznia 2020 r. za pośrednictwem
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające.

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja zapoznała się ze skargą i wyjaśnieniami Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie w kwestii poruszanych w skardze.

W oparciu o wyjaśnienia członkowie Komisji stwierdzili:

Rodzice Skarżącego objęci byli usługami opiekuńczymi od 16 kwietnia 2018 r. bezterminowo zgodnie
z wydaną decyzją administracyjną. Decyzja została uchylona z dniem 19 września 2018 r. z uwagi na
umieszczenie Rodziców w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wołczynie.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla dwóch niepełnosprawnych osób w tym jednej obłożnie chorej.
Usługi przyznane zostały w ilości do 46 godzin miesięcznie i świadczone były 2 godziny dziennie, w dni
robocze od poniedziałku do piątku przez dwie opiekunki, każda po 1 godzinie dziennie. Czas usług dzielony
był na dwie pory przedpołudniową i popołudniową.

Usługi polegały na zaspokajaniu codziennych czynności życiowych i pielęgnacji (sprzątano, podgrzewano
wodę, ponieważ dostępna była tylko zimna, następnie wykonywano toaletę, przygotowywano śniadanie
i karmiono, prano ręcznie). W godzinach popołudniowych przynoszony był obiad ze stołówki prowadzonej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Rodzice karmieni byli bezpłatną zupą. Do zadań opiekunek należało
również załatwianie wizyt lekarskich i recept.

Ponadto świadczone były usługi opiekuńcze bezpłatne w okresie od czerwca do września 2018 r. przez
opiekunki-stażystki łącznie 26 godzin.

Usługi były świadczone za odpłatnością, naliczone zgodnie z Uchwałą XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Opłatę za usługi opiekuńcze Skarżący wnosił w każdym miesiącu. Karty pracy opiekunek czasami
podpisywał sam Skarżący, a czasami podopieczny, na którego wydana była decyzja. Skarżący nie zgłaszał
zastrzeżeń co do czasu pracy i jakości usług opiekuńczych zarówno bezpośredniej przełożonej usług
opiekuńczych jak i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odnosząc się do zarzutu w sprawie zniszczenia kamery, postępowanie wyjaśniające prowadzone było przez
Komisariat Policji w Wołczynie i ustalono, że kamera została odłączona przez opiekunkę.

Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów, Rada Miejska w Wołczynie uznała skargę za
nieuzasadnioną.
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