
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § 
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 46), uchwala się co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania anonimową skargę Mieszkańca z dnia  na działalność kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołczynie. 

2. Skargę pozostawia się bez rozpoznania z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały.

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

Pismem z dnia 24 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołczynie Centralne Biuro Antykorupcyjne
- Departament Postępowań Kontrolnych przesłało anonimowe zgłoszenie Mieszkańca dotyczące
nieprawidłowości ogłaszania przetargów w zakresie organizowanych kursów i szkoleń w Ośrodku Pomocy
Społecznej wWołczynie

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika jednostki organizacyjnej jest rada gminy.

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania
administracyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). Powołane przepisy także
określają konsekwencje niezachowania ww. warunków przez skarżącego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten ustanawia zatem wymóg, aby skarga zawierała
wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę, a nie dochowanie tego wymogu
sankcjonuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania. Skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania
wynika „z mocy prawa”, a rozstrzygnięcie podejmowane przez Radę Miejską w tej kwestii stwierdza tę
okoliczność.

Ze względu na fakt, że przesłana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne skarga nie zawiera oznaczenia
nadawcy (imienia i nazwiska, nazwy) ani adresu zwrotnego, zgodnie z powołanym przepisem, anonimową
skargę Mieszkańca pozostawia bez rozpoznania.

Mając jednak na uwadze zawarte w skardze zarzuty, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające mające na
celu sprawdzenie zasadności zawartych w ww. skardze zarzutów i ewentualne uruchomienie dalszego
postępowania w tej sprawie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołczynie w dniu 15 listopada 2017 r. przeprowadziła kontrolę
dotycząca zgłoszonych nieprawidłowości.

Kontrolą objęto prowadzone postępowania przetargowe w zakresie kursów i szkoleń od 2013 r.

Ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty:

- "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie" w latach 2013-
2014

- "Aktywni zawodowo" w roku 2014.

W wyniku kontroli postępowań przetargowych w/w projektów zarzuty postawione w skardze nie znajdują
potwierdzenia i są nieuzasadnione.
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