
UCHWALA Nr 91002019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późno zm.), Rada Miejska w Serocku
uchwala, co następuje:

§ I

Po rozpoznaniu skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Serocku, Rada Miejska w Serocku uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku, zobowiązując
jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr 91fXJ20 19

Rady Miejskiej w Serceku

z dnia 24 czerwca 2019r

Uzasadnienie

Pan w dniu 24 maja 2019 r. wniósł do Burmistrza Miasta iGminy
Serock skargę na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Skarga została
skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Serocku. Komisja
wystąpiła do Pani Anny Orłowskiej kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
o zajęcie stanowiska w kwestii złożonej skargi. Z treści skargi wynika, że skarżący podnosi
zarzuty dotyczące wad wydanej przez kierownika OPS w Serocku decyzji, z którą skarżący
się nie zgadza. Należy wskazać, że skarżący mógł wnieść odwołanie od niekorzystnej dla
niego decyzji. Jeżeli tego nie uczynił to należy domniemywać, że zgodził się z jej treścią.
Z powyższych względów niezrozumiałe jest postępowanie skarżącego, który nie skorzystał
z przysługujących mu środków odwoławczych poprzez wniesienie odwołania od decyzji,
a następnie ewentualnie skargi do sądu administracyjnego lecz stara się udowodnić swoje
racje wnosząc skargę na kierownika OPS w Serocku w trybie art. 227 KPA. Pomimo tego,
że powyższe pismo należy kwalifikować jako skargę wniesioną zgodnie z art. 227 KPA to
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Serocku oraz Rada Miejska w Serocku
nie są organami uprawnionymi do merytorycznej oceny poprawności wydanej decyzji
administracyjnej przez kierownika OPS w Serocku. Udzielając odpowiedzi na skargę Rada
Miejska nie posiada takich uprawnień jakie ma organ II instancji przy rozpatrywaniu
odwołania od decyzji inie może w żadnej mierze takiego organu zastąpić poprzez ewentualne
wyeliminowanie z obrotu wydanej decyzji. Dlatego też ocena zasadności skargi powinna
dotyczyć tego co wynika z art. 227 KPA tj. czy ewentualnie doszło do zaniedbania lub
nienależytego wykonywania zadań przez kierownika OPS, naruszenia praworządności lub
interesu skarżącego, a także oceny w kwestii przewlekłego lub biurokratycznego załatwienia
sprawy. Rozpatrując wniesioną skargę nie dopatrzono się naruszenia przez kierownika OPS
ww. zasad. Jeżeli Pan. nadal uważa, że wydana ostateczna decyzja jest
wadliwa, to może podjąć próbę wyeliminowania jej z obrotu prawnego w trybie
na~czajnym_np.. _poprzez...złożenie..wniosku--do-organu wyższej instancji -o-stwierdzenie
nieważności decyzji. Rada Miejska w Seroclru nie posiada uprawnień w tym zakresie.
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