
UCHWAŁA NR XL/447/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie uznania skargi  na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust.1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Miejska w Kietrzu, 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uznać skargę na  Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną, z 
przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu do poinformowania skarżącej i Wojewody 
Opolskiego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Stanisław Babiniec 
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Załącznik do uchwały Nr XL/447/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. Jednocześnie, 
zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta 
Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu 
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 29.10.2021 r. Wojewoda Opolski na podstawie art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego przekazał skargę na Kierownika i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kietrzu celem rozpatrzenia według właściwości. Wskazał ponadto, że skarga na działanie 
pracowników gminnej jednostki organizacyjnej powinna być traktowana jako skarga na działanie kierownika tej 
jednostki. 

W dniu 18.11.2021 r. oraz 26.11.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie, na którym 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu złożył wyjaśnienia. Skarżący mimo pisemnego 
powiadomienia nie pojawili się na wskazanym przez komisję terminie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu wyjaśnień i przejrzeniu dokumentacji dotyczącej sprawy 
uznała skargę na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną (Uchwała Nr 
2/2021 z dnia.26.11.2021 r.), bowiem wynika z nich, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował 
interwencje w rodzinie, której dotyczy skarga, a działania podjęte przez Kierownika i pracowników MOPS nie 
potwierdziły okoliczności opisanych w skardze. Należy wskazać, że skarżący w sytuacji naocznego 
stwierdzenia zagrożenia dobra dziecka, tudzież możliwości popełnienia czynu zabronionego przez osoby 
dorosłe, powinni natychmiast wezwać patrol Policji, celem przeprowadzenia interwencji. Ze względu na 
procedury obowiązujące MOPS i ograniczone godziny pracy urzędników jednostki, jest utrudnione naoczne 
stwierdzenie przez pracowników MOPS w rodzinie wskazanej w skardze opisanych okoliczności. 

Skarżąca w każdym przypadku powzięcia informacji o popełnieniu czynu zabronionego ściganego z 
oskarżenia publicznego ma społeczny obowiązek powiadomienia organów ścigania, co wynika z przepisu art. 
304 §1 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z powołanym przepisem: „Każdy, dowiedziawszy się o 
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub 
Policję”. Przepis ten adresowany jest także dla skarżących jako obywateli polskich. Natomiast w każdym 
przypadku, gdy zagrożone jest dobro dziecka skarżący mogą zawiadomić Sąd Rejonowy w Głubczycach – sąd 
opiekuńczy, który jest uprawniony do działania z urzędu. Zgodnie z art. 109 § 1 kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego: jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. 
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