UCHWAŁA NR LXI/632/18
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, 650 i 1544) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Janiny Krawczyk * na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
Mazowieckim, Rada Miejska postanawia uznać skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w Stanowisku
Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania
odpowiedzi i przesłania skarżącej niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

(*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330)

Podpisany

Załącznik do uchwały Nr LXI/632/18
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 27 września 2018 r.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
W dniu 23 sierpnia 2018 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pani Janiny Krawczyk na działania Pani
Bożeny Wronikowskiej Kierownika OPS w Ożarowie Mazowieckim. Skarga zarejestrowana została pod numerem
RM/174/18 i przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 12.09.2018 r. komisja zapoznała się z dokumentacją dostarczoną przez Panią Kierownik
OPS oraz wysłuchała wyjaśnień dotyczących działań podjętych przez OPS w sprawie Pani Górskiej, które to
działania są/stały się przedmiotem skargi.
Członkowie komisji uzyskali odpowiedzi na wszelkie pytania powstałe przy analizie dokumentacji.
Na kolejne posiedzenie komisji stawiła się, zgodnie z wysłanym 4 września 2018 r. zaproszeniem, Pani Janina
Krawczyk, pełnomocnik Pani Franciszki Górskiej.
Pani Krawczyk przedstawiła swoje stanowisko dotyczące okoliczności opisanych w skardze.
Z wyjaśnień Pani Krawczyk wynika, że najwięcej emocji wzbudził fakt wezwania do stawienia się w Ośrodku
Pomocy Społecznej Pani Franciszki Górskiej celem złożenia zeznań do decyzji SKO zawartych w decyzji
KOA/1631/Lo/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej wezwał Panią Franciszkę Górską nie wiedząc o pełnomocnictwie, którego Pani
Górska udzieliła Pani Janinie Krawczyk. Z wyjaśnień Pani Krawczyk wynika, że pełnomocnictwo to, pomimo
datowania na dzień 16.04.2018 r, zostało dostarczone do OPS w dniu 10 sierpnia 2018 roku. OPS wysyłając
01 sierpnia 2018 roku pismo wzywające Panią Górską do złożenia stosownych zeznań nie miał wiedzy o istnieniu
ww. pełnomocnictwa.
Gdyby OPS posiadał taką wiedzę, skierowałby pismo zgodnie z wymogiem ustawowym dwutorowo – do Pani
Górskiej i do Jej Pełnomocnika – Pani Janiny Krawczyk. Tym samym wezwanie OPS skierowane do Pani Górskiej
było poprawne pod względem formalnym.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, analizę przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnienia udzielone przez
Kierownika i Pracownika OPS komisja zajęła jednoznaczne stanowisko w temacie skargi.
W wyniku głosowania komisja uznała skargę za bezzasadną.

Podpisany

Uzasadnienie
Rada Miejska po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych
w skardze, uznaje skargę za bezzasadną.

Podpisany

