UCHWAŁA NR XLII/347/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Emilię S. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrespolu
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) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2021 r. poz. 735 i 1491) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną do Wójta Gminy Andrespol przez Panią Emilię S. na
działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu.
§ 2. Przyjęte w uchwale stanowisko przedstawiono w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Gminy Andrespol oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Uzasadnienie
W dniu 6 lipca 2021 roku do Wójta Gminy Andrespol została złożona skarga na działanie dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu, który według twierdzenia osoby skarżącej nie wykonał żadnych
działań, których sprawa wymagała.
Osoba skarżąca skargę przesłała zarówno do Wójta Gminy Andrespol, jak i do Departamentu Kontroli,
Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który to
Urząd w/w skargę przesłał zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Andrespol.
Zaznaczyć należy, iż po raz pierwszy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol
zajmowała się powyższą skargą na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2021 roku. Po przeanalizowaniu
złożonych wyjaśnień przez dyrektora OPS w Andrespolu i opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada
Gminy Andrespol na obradach XXXV sesji Rady Gminy Andrespol w dniu 24 lutego podjęła uchwałę,
uznając skargę skarżącej za bezzasadną.
W dniu 14 września 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została zapoznana z ponownie
złożoną skargą przez skarżącą. Na podstawie przedstawionych zarzutów skarżącej, złożonych wyjaśnień
przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała
skargę za bezzasadną.
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol po przeanalizowaniu
przedstawionych informacji, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu wykonał czynności, które
miały pomóc i zapobiec osobie uzależnionej od alkoholu. Problemem osoby uzależnionej nie jest brak
działań ze strony OPS i wielu innych osób chcących jej pomóc lecz, czy ona sama chce sobie pomóc, gdyż
z jednej strony deklaruje współpracę w wychodzeniu z uzależnienia i OPS w Andrespolu chcący pomóc
podejmuje różne działania wspomagające, a z drugiej strony nie dotrzymuje ona ustalanych zobowiązań,
czy
też
deklaracji.
Ze złożonych wyjaśnień przez dyrektora OPS w Andrespolu wynika, iż podejmowane są
systematyczne działania w celu pomocy uzależnionej. W wyniku, których uzależniona od 5 tygodni
przebywa na terapii stacjonarnej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41.
W opisie sytuacji przedstawionej przez skarżącą jest jedynie potwierdzenie, że w dniu 28 czerwca 2021 r.
Pani przedstawiająca się jako Emilia S. (skarżąca - siostra uzależnionej), chciała rozmawiać na temat
problemu uzależnienia (swojej siostry) z dyrektorem OPS. W związku z tym, że sprawy te wymagają
szczególnej ustawowej ochrony informacyjnej dyrektor OPS w Andrespolu nie zgodził się na rozmowę
telefoniczną na temat uzależnionej.
Z wyjaśnień dyrektora OPS w Andrespolu wynika również, że sprawa jest nadal w kręgu zainteresowania
i działań OPS w Andrespolu oraz podejmowane będą nadal czynności konieczne do pozytywnego
rozwiązania sprawy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała w/w skargę za bezzasadną i takie stanowisko przedstawiła
Radzie Gminy Andrespol.
Rada Gminy Andrespol po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Andrespol - uznała wniesioną skargę za bezzasadną.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.”.
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