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UCHWAŁA NR XXII.272.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie załatwienia skarg z dnia 28 września  2021 r. i z dnia 15 października 2021 r.  na działalność         
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2021 r. poz.1491 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Białej, po rozpatrzeniu skarg  z dnia 28 września  2021 r. i z dnia 15 października 2021 r.  
o nr OR.1510.9.2021 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  oraz po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując go do 
przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 28 września  2021 r.  do Urzędu Miejskiego w Białej  wpłynęła skarga na działalność Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

Zgodnie z § 131 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zm.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej w  dniu 29 września 2021 r.  przekazała kserokopię skargi  Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej, celem przeprowadzenia  postępowania wyjaśniającego. 

Skarżący,  oświadczeniem pisemnym z dnia 5 października 2021  powyższą skargę wycofał. 

W dniu 15 października br. skarżący ponownie złożył skargę, której kserokopia również  została przekazana  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej, celem przeprowadzenia  postępowania 
wyjaśniającego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwołała na dzień 21 października br.  posiedzenie komisji celem zbadania 
zasadności zarzutów podniesionych w skardze. 

O terminie posiedzenia Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji został powiadomiony skarżący i w posiedzeniu 
Komisji uczestniczył, gdzie potrzymał w mocy obie złożone skargi. 

·Przedstawił  jedynie zarzut dotyczący oszczerstwa OPS w Białej w stosunku do syna oraz założenia 
bezpodstawnie „ Niebieskich Kart”. 

Komisja z uzyskanych wyjaśnień Kierownika OPS uznała, że nie jest Komisją władną do przeprowadzenia 
czynności związanych z założenia „ Niebieskiej Karty”. Poinformowała skarżącego, że została przeprowadzona 
szczegółowa kontrola z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odnośnie procedury 
„Niebieskich Kart” w rodzinie skarżącego. Po przeprowadzonej kontroli uzyskano informację, że cała procedura 
przebiegała prawidłowo i nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. 

Z powyższym nie zgodził się skarżący, który podtrzymywał swoje stanowisko dotyczące oszczerstwa. 

·Zarzut dotyczący niezadbanego syna i zgłoszenia tej kwestii na Policję 

Kierownik OPS w Białej wyjaśniła, że na podstawie informacji ze szkoły , syn skarżącego przychodził do szkoły 
głodny i bez śniadania, co zostało zgłoszone do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. Po uzyskaniu takowej 
informacji ze szkoły, dziecku zostało udzielone wsparcie w formie obiadów w okresach-  grudzień 2018 rok, od 
stycznia do czerwca 2019 roku oraz od września  do grudnia 2019 roku. 

·Zarzut dotyczący przeprowadzenia wywiadów przez OPS w Białej 

Skarżący podtrzymał swoje stanowisko, że wywiady przeprowadzane są na dworze i podawany jest czysty 
papier do podpisania. 

Kierownik OPS w Białej wyjaśniła, że  nieprawdą jest przeprowadzanie wywiadów  na dworze i podawania 
czystego papieru do podpisania.  Wywiady są przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa obwiązującymi 
w zakresie działania OPS. 

W świetle  powyższych okoliczności oraz stanu prawnego  Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę 
jako bezasadną, Komisja uznała, że działania Kierownika OPS są zgodne z prawem. 

Reasumując, Komisja Skarg Wniosków i Petycji  analizując zarzuty podniesione przez skarżącego oraz 
wyjaśnienia Kierownika OPS w Białej  dotyczące powyżej skargi wnosi do Rady Miejskiej w Białej o uznanie 
skargi jako bezzasadnej. 

Sporządziła:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Białej 

Biała, dnia 26 października 2021 r. 
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