
Uchwała Nr   XXXV/257/2021
Rady Miejskiej w Szczytnie  

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2021 r.  poz.  1372),  w  związku  z  art.  229  pkt  3  ustawy  z  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2021 r.  poz.  735 z  późn. zm.),  po rozpatrzeniu
skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie złożonej przez:

Pana 
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Szczytnie – Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1. 
Wniesioną w dniu 30 sierpnia 2021 roku skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczytnie uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. 
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie,
zobowiązując  go  do przygotowania  odpowiedzi  skarżącemu i  przesłania  wraz  z  niniejszą
uchwałą i uzasadnieniem. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

    Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z

dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze
zm.)



Załącznik do uchwały nr 
          XXXV/257/2021 

Rady Miejskiej w Szczytnie 
                z dnia 30 września 2021 r.

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Pan                        złożył skargę do Burmistrza Miasta
Szczytno za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w związku
z niezadowoleniem z załatwienia sprawy w zakresie przyznania usług opiekuńczych dla matki
Pani                         . Następnie Burmistrz przekazał skargę Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Szczytnie zgodnie z właściwością.

W dniu  16  września  2021  r.   odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Skarg,  Wniosków
i  Petycji  w  sprawie  skargi  dotyczącej  braku  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  usług
opiekuńczych  dla  matki  skarżącego.  W wyniku  przeprowadzonej  analizy  przedmiotowej
skargi ustalono, że wnioskodawca - Pan                           składając pisemne oświadczenie w
obecności  pracownika  socjalnego  nie  podał  terminu  rozpoczęcia  usług  opiekuńczych,
zobowiązał  się  do  jego  uzupełnienia  z  wyprzedzeniem około  1  tygodnia.,  czego  do dnia
złożenia skargi nie uczynił.

Zgodnie  z  art.  50  ust.5  ustawy  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  przyznając  usługi
opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, dlatego też podanie okresu na jaki
przyznane zostają usługi opiekuńcze jest niezbędnym elementem decyzji, o czym skarżący
był  zawiadamiany  wielokrotnie  zarówno  ustnie  jak  i  pisemnie.  Powyższe  zostało
potwierdzone także przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie pismem z dnia
31.08.2021 r. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że zarzuty zawarte w skardze nie zostały
potwierdzone w toku jej rozpatrywania i należy uznać skargę za bezzasadną.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku ponownego złożenia skargi bez wskazania
nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko
bez zawiadamiania skarżącego, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.

Przewodniczący Rady

    Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z
dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze
zm.)


