UCHWAŁA NR XXIV/165/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie skargi dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę H.G. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu do poinformowania skarżącej o
sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 868 i 996.
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Uzasadnienie
W dniu 29 września 2016 r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga
z dnia 12 lipca 2016 r.
H. G. na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu wraz z dowodem w postaci nagrania z rozmowy telefonicznej. Z treści wyżej wymienionego
pisma wynika, że Kierownik MOPS niewłaściwie – zdaniem skarżącej, z naruszeniem jej i J.G. dóbr
osobistych – niewłaściwie przeprowadził, wraz z pracownicą MOPS postępowanie wyjaśniające dotyczące
realizacji decyzji Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 01.07.2013 r. nr WPS.8252.433.1.2013 w sprawie
ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Kierownik MOPS w Wągrowcu złożył w dniu 19.07.2016r. pisemne wyjaśnienia, z których wynika, że nie
znalazł przesłanek do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracownicy MOPS A. B.
Stwierdził ponadto, że załączone do skargi H.G. nagrania z rozmów telefonicznych nie potwierdzają
postawionych zarzutów.
Komisja Rewizyjna w dniu 12 października 2016 r. przeanalizowała wszystkie zaistniałe okoliczności
faktyczne. Wysłuchała wyjaśnień Kierownika MOPS oraz H.G. Obie strony tj. Skarżąca i Kierownik MOPS
odmiennie zrelacjonowały przebieg wydarzeń i ich wydźwięk. Komisja Rewizyjna swoje stanowisko w
przedmiotowej sprawie zajęła po odsłuchaniu nagrania z rozmowy telefonicznej, załączonego do skargi. Nie
znalazła podstaw do uznania, że Kierownik MOPS i pracownica MOPS dopuścili się zarzucanych im naruszeń
prawa tj. stosowania wyzwisk, dręczenia, manipulacji, prowokacji i pomówień.
W związku z powyższym skarga H. G. winna być uznana za bezzasadną.
Pouczenie: Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe biurokratyczne załatwianie interesów. Art.
239 § 1 k.p.a.: „ 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”
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