UCHWAŁA NR XXVI/367/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Toszka i Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną w dniu 15 marca 2021 r. przez zanonimizowano na
działalność Burmistrza Toszka i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku w przedmiocie
nieotrzymania pomocy, o którą zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, z przyczyn
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/367/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 15 marca 2021 r. wpłynęła skarga zanonimizowano na działalność Burmistrza Toszka
i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku w przedmiocie nieotrzymania pomocy, o którą zwrócił się
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z postanowieniami § 43b statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Toszku w dniu 17 marca 2021 r. odbyła posiedzenie w trybie zdalnym i przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające.
W toku dyskusji podkreślono, że Skarżący opisuje swoją sytuację życiową jednocześnie podnosząc
zarzut, że nie otrzymał pomocy, która by była wsparciem w trudnym czasie.
W powyższej sprawie wyjaśnień udzielił Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, informując
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że w dniu 3 marca 2021r. Skarżący złożył wniosek o przyznanie pomocy
w formie usług opiekuńczych. Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków umówił się ze stroną na
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dniu 4 marca 2021 r. Po zebraniu dokumentacji oraz informacji
potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zakończył postępowanie
i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej: "k.p.a.") wydał decyzję, która w dniu 17 marca 2021r. została doręczona
stronie. Decyzja ta przyznaje pomoc w postaci usług opiekuńczych, w ramach których Skarżącemu został
przydzielony pracownik do prowadzenia pracy socjalnej bezpośrednio w środowisku. Wskazano, że załatwienie
sprawy wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które zostało przeprowadzone zgodnie
z art. 35 k.p.a., mimo to wnoszący skargę złożył ją w czasie kiedy nie znał jeszcze rozstrzygnięcia sprawy.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej skardze, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną jest
uzasadnione.
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