UCHWAŁA NR XXXIII/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Otmuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawartego w Uchwale Nr 1/2022 z dnia
7 lutego 2022 r. Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę Pana Henryka Jawor z dnia 25.01.2022 r. (data wpływu do UMiG w Otmuchowie
27.01.2022 r.- L. dz. 1759/22), uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie i zobowiązuje
do powiadomienia skarżącego za pośrednictwem UMiG w Otmuchowie o sposobie załatwienia skargi przez
przesłanie niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/330/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 16 lutego 2022 r.

Uzasadnienie
W dniu 27 stycznia 2022 r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie (L. dz.
1759/22) skarga Pana Henryka Jawor z dnia 25.01.2022 r. na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
Skarga przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu
7 lutego 2022 r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu skargi oraz wyjaśnień Kierowniczki MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie (L.dz. MGOPS/62/2022 z dnia
31.01.2022 r.) i opinii radców prawnych z dnia 1.02.2022 r. i 2.02.2022 r. stwierdziła co następuje:
- Skarżący do skargi cyt. „na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie dotyczy się kierownictwa jak
i ludzi, który zajmują się sprawami miejscowości (..)”, załączył notatkę, w której opisał obecny stan
zdrowia siostry, stan mieszkania rodziny oraz zachowanie matki względem siostry. Nie wymienił
jednak nieprawidłowości jakich miałby się dopuścić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Otmuchowie oraz jego przedstawiciele. Skarżący nie przedstawił również żadnych dowodów
potwierdzających opisywaną sytuację.
- Kierowniczka Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie, w złożonym
wyjaśnieniu stwierdziła, że rodzina Państwa J. pozostaje w zainteresowaniu pracowników M-GOPS
w Otmuchowie ze względu na prowadzoną Procedurę Niebieskiej Karty oraz, że rodzina nie korzysta
ze wsparcia finansowego ww. Ośrodka. Kierowniczka opisała sytuację rodzinną Państwa J. oraz
działania podjęte przez pracowników M-GOPS, tj. nawiązanie kontaktu telefonicznego z członkami
rodziny, przeprowadzenie wizyt w miejscu zamieszkania, podjęcie ustaleń i rozmów z osobami
zamieszkałymi w środowisku, nawiązanie współpracy z placówką, gdzie uczęszcza osoba
niepełnosprawna, wszczęcie procedury Niebieskiej Karty, utworzenie grupy roboczej w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego, propozycja wsparcia psychologa.
Analizując dokumenty w sprawie stwierdzić należy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Otmuchowie, jego pracownicy, kierownictwo oraz Zespół Interdyscyplinarny wspierają
rodzinę i podejmują działania zgodne z prawem oraz dochowują należytej staranności przy
wykonywaniu zadań. Za ewentualny brak postępu w funkcjonowaniu rodziny, Skarżący nie może
obwiniać pomoc społeczną.
Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał, należy stwierdzić, że zarzuty Skarżącego
nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym, dlatego też Rada Miejska w Otmuchowie
postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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