
UCHWAŁA NR XXXIII/325/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi OR.1510.4.2021  na działalność kierownika 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 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi OR.1510.4.2021 na działalność kierownika 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 

Id: 96F7999D-0192-435C-912D-60893465438D. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w imieniu Rady Miejskiej 
w Wołczynie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające badając zarzuty zawarte w skardze na Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie w zakresie zastrzeżeń do wykonywania obowiązków służbowych. 
Skarga wpłynęła 6 sierpnia 2021 r. z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w celu 
rozpatrzenia według kompetencji. 

 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 ustalili. 

Opieka nad Rodzicami Skarżącego sprawowana była od 16 kwietnia do 19 września 2018 roku, do tego czasu 
opiekę sprawował syn - Skarżący. Pracownice Ośrodka Pomocy trafiły tam z uwagi na interwencje sąsiadów 
z powodu skrajnego zaniedbywania obu Rodziców. 

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie, wystosował lekarz rodzinny po wizycie 
domowej, ocenie zdrowia i warunków w jakich mieszkali Rodzice Skarżącego. Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej nie ma uprawnień do kierowania i umieszczania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Pracownicy 
Ośrodka nie uczestniczyli w transporcie Rodziców. Transport do ZOL-u był medyczny, zlecony przez lekarza 
rodzinnego. Ponadto jak sam Skarżący napisał Rodzice nie byli ubezwłasnowolnieni, byli zdrowi psychicznie, 
dlatego sami wyrazili wolę i chęć pobytu w placówce medycznej.  

Wobec powyższego Rada Miejska w Wołczynie uznała skargę za nieuzasadnioną.
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