UCHWAŁA NR XIX/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
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), i art. 229 pkt 3 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale nr 1/2020 z dnia 30 września 2020 r.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę P. Pawła Dybiaka na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
wniesioną w dniu 16 września 2020 r. uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uznania wymienionej w § 1 skargi za bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia P. Pawła
Dybiaka o sposobie załatwienia skargi przez przesłanie mu niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do uchwały Nr XIX/195/2020
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 października 2020 r.

UZASADNIENIE
W dniu 16 września 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie skarga P. Pawła
Dybiaka zam. Unikowice, Gmina Paczków, na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Otmuchowie. W skardze tej P. Paweł Dybiak zarzuca Ośrodkowi złe wykonywanie czynności
nadzorujących matkę jego dziecka, w zakresie opieki nad małoletnim. W skardze twierdzi, że dziecko
przebywa w miejscowości Meszno w złych warunkach mieszkaniowych, nie posiada zabawek
edukacyjnych, nie wychodzi na spacery, w obrębie piaskownicy zalegają duże kamienie, a okienka
piwniczne nie są zabezpieczone, co może stwarzać zagrożenie dla dziecka. Skarżący twierdzi, że dziecko
nigdy nie korzystało z pobliskiego placu zabaw. Poza tym skarżący informuje, że miał świadków, którzy
widzieli, jak matka dziecka wraca nad ranem, pozostawiając dziecko pod opieką chorej babci, jednak osoby
te wystraszyły się „tej rodziny”, gdy pracownicy M-GOPS chcieli zrobić wywiad środowiskowy. Skarżący
informuje także, że w stosunku do matki dziecka prowadzone jest postępowanie nadzorowane przez
Prokuraturę o nieprawidłową opiekę, pozostawienie dziecka z osobą niepełnosprawną czy osobą stanowiącą
niebezpieczeństwo dla dziecka, liczne urazy dziecka będącego pod opieka matki czy innych członków
rodziny.
Na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się
ze skargą i wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Kierowniczki oraz pracownika M-GOPS w Otmuchowie
stwierdziła, że zarzuty podjęte w skardze są całkowicie bezpodstawne, a Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Otmuchowie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tym prawem,
w szczególności po sprawdzeniu nie stwierdzono żadnych zaniedbań w stosunku do dziecka ze strony
matki. Dziecko jest zaopiekowane i brak jest podstaw do uznania, że grozi mu jakiekolwiek
niebezpieczeństwo. Zarzuty skarżącego są bezpodstawne i stanowią w gruncie rzeczy stworzenie przesłanek
do uzyskania prawdopodobnie opieki nad dzieckiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Otmuchowie nie jest organem rozstrzygającym kwestie między rodzicami dziecka. Sprawy te rozstrzygają
sądy powszechne, a zarzuty co do opieki matki nad dzieckiem są weryfikowane przez kuratorów sadowych.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożoną przez p. Pawła Dybiaka skargę
uznaje za bezzasadną.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Czerwik
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