UCHWAŁA NR XLII/528/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną w dniu 9 maja 2022 r. przez zanonimizowano
na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku w przedmiocie nieotrzymania pomocy
w postaci podjęcia działań poszukiwawczych, o którą zwrócił się Skarżący dla Pana zanonimizowano,
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 XLII/528/2022
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 30 maja 2022 r.
Uzasadnienie
W dniu 9 maja 2022 r. wpłynęła skarga zanonimizowano na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku w przedmiocie nieotrzymania pomocy w postaci podjęcia działań poszukiwawczych,
o którą zwrócił się Skarżący dla Pana zanonimizowano.
Stosownie z dyspozycją 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 2022 r. poz. 559 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.
Przywołane przepisy to podstawowa regulacja, z której wynika właściwość rady gminy do
rozpatrywania skarg. Ich uszczegółowieniem (dookreśleniem) jest przepis art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), który
wskazuje, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
Z treści skargi nie wynika jednoznacznie, że jest to skarga bezpośrednio na konkretnego pracownika tej
jednostki, lecz na sposób jej funkcjonowania, w tym załatwienia konkretnej sprawy przez (kilku) pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Ze względu na fakt, iż pracą jednostki kieruje dyrektor (zarzadza nią,
organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za pracowników) przyjęto, że przedmiotową skargę należy
rozpoznawać jako skargę na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
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 19 maja 2022 r. odbyła posiedzenie i przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
W toku dyskusji podkreślono, że Skarżący nie jest mieszkańcem Gminy Toszek i opisuje sytuację
życiową znajomego, jednocześnie podnosząc zarzut, że nie otrzymał z Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
pomocy w odnalezieniu i sprowadzeniu go do miejsca jego wcześniejszego pobytu.
W powyższej sprawie wyjaśnień udzielił Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, informując
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że w dniu 05.05.2022 r. do Ośrodka zgłosił się Skarżący z informacją, że
zaginął jego znajomy. Pracownik poinformował Stronę, iż powinien w tej sprawie zwrócić się do najbliższego
komisariatu policji i tam zgłosić zaginięcie. Skarżący stwierdził, że niczego nie będzie zgłaszał i zażądał, by
zrobił to Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku (dalej: „OPS"). W tym czasie w OPS-ie przebywał
dzielnicowy, który poinformował pracowników jednostki, że osoba, o którą pyta Skarżący była w dniach
wcześniejszych dwukrotnie zatrzymana przez policję i przewieziona do izby wytrzeźwień, stąd wiadomo było
o miejscu jego pobytu i nie było podstaw do zgłoszenia zaginięcia. Mimo tego pracownik Ośrodka w dniu
wizyty Skarżącego w jednostce, tj. 05.05.2022 r. wysłał stosowne zawiadomienie odnośnie zaginięcia (zgodnie
z wnioskiem Skarżącego). Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku zaznaczył, że osoba uznana przez
Skarżącego za zaginioną jest znana jednostce, gdyż od kilku lat objęta jest ona pomocą oraz, że prowadzi
nieregularny tryb życia i zdarzają się sytuacje, że przebywa u różnych osób pomagając im w pracach polowych
w zamian za jedzenie i nocleg. Wskazał ponadto, że osoba o której mowa w dniu 11.05.2022 r. zgłosiła się do
OPS-u celem złożenia wniosku o przyznanie kolejnej pomocy.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej
w Toszku uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.
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.
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Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną wydaje się
uzasadnione.
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