
UCHWAŁA NR XXXI/345/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać skargę na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 
bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do udzielenia 
skarżącemu odpowiedzi w oparciu o przedmiotową uchwałę. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2021 roku wpłynęła skarga Pani Danuty Sikora na Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W rozpatrywanej sprawie zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, jakim
jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, jest Rada Miejska w Czerwionce-
Leszczynach. Zgodnie z przepisami art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub
nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy.

Osoba składająca skargę zarzuciła niewłaściwe potraktowanie oraz brak pomocy ze strony
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonała analizy
skargi na posiedzeniach w dniach 26 lutego 2021 roku i 15 marca 2021 roku. W posiedzeniu Komisji w dniu
26 lutego 2021 roku brała udział Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, która
omówiła sytuację w wyniku której skarżąca złożyła skargę. Na posiedzenie w dniu 15 marca 2021 roku
zaproszona została Skarżąca, która mimo prawidłowego powiadomienia nie wzięła udziału w posiedzeniu.
W posiedzeniu brała udział Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pracownik Socjalny, któremu
podlega rejon gdzie zamieszkuje Skarżąca. Pracownik Socjalny omówił podjęte czynności oraz ustalenia co
do możliwości udzielenia pomocy.

W toku analizy skargi i uzyskanych wyjaśnień od Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Pracownika Socjalnego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, że skargę należy uznać za
bezzasadną.

Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.
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