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Radca Prawny

Uchwała N r .....................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia................................

Elżbieta MMow-Pakura
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 200lr. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 

poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 

poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 

z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, 

z 201 lr.: Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z2012r. 

poz.567) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, zmiany: z 200lr. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113 poz. 

984, Nr 153 poz. 1271,Nr 169 poz. 1387, z2003r. Nr 130 poz. 1118,Nr 170 poz. 1660, z 2004r. Nr 162 poz. 

1692, z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008r. Nr 229 poz. 1539, z 2009r.: Nr 

195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 201 Or.Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 201 lr.: 

Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186 poz. 1100) Rada Miejska w Zdzieszowicach 

uchwala, co następuje:

. § 1.

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic złożonej przez panią H P 

i stanowiska Komisji Rewizyjnej względem tej skargi, Rada Miejska w Zdzieszowicach uznaje skargę za 

nieuzasadnioną z przyczyn określonych w protokole Komisji Rewizyjnej z badania zasadności skargi, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, 

zobowiązując go do przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.

. § 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami oraz 

ustnymi wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

-  uznaje skargę za n i e u z a s a d n i o n ą .

U z a s a d n i e n i e :

Pani H F wraz z rodziną jest objęta systematyczną opieką Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach od 2003 r.

W I półroczu bieżącego roku MGOPS udzielił pomocy w łącznej wysokości 

17 393,20 zł, co daje 966 zł. miesięcznie. Zdaniem Pani Kierownik Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach rodzina skarżącej w 

tym okresie nie otrzymała żadnej odmowy pomocy, a każdy wniosek i każda 

potrzeba były rozpatrywane pozytywnie i została udzielana pomoc finansowa. 

Sytuacja uległa zmianie gdy żyjący wówczas mąż skarżącej otrzymał odprawę 

emerytalno-rentową gratyfikację oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W 

związku z powyższym podzielono wartość odprawy na 12 miesięcy i uzyskano 

miesięczny dochód w wysokości nie uprawniającej do otrzymywania świadczeń 

z opieki społecznej. Skarżąca w swoim oświadczeniu własnym podała 

informację do MGOPS w Zdzieszowicach że uzyskany jednorazowy dochód 

został zajęty przez komornika. Przyczyn zajęcia Komisja nie rozpatrywała 

ponieważ nie było to przedmiotem skargi. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami środki finansowe zajęte przez komornika nie mogą być odliczone od 

miesięcznego dochodu rodziny. Pani H P zaproponowano pomoc

asystenta rodziny. Pomoc taka może być udzielona wyłącznie za zgodą rodziny. 

Pomocy tej skarżąca odmówiła. Jest faktem że dziecko skarżącej ma kontakt z 

kuratorem, lecz objęcie dozorem nie ma związku z działalnością MGOPS w 

Zdzieszowicach. Według otrzymanej przez Komisję informacji, po śmierci 

męża skarżącej pracownicy ośrodka udali się do miejsca zamieszkania 

skarżącej, udzielili porad prawnych i dzielono pomocy finansowej na zakup 

żywności. Członkowie Komisji uznali za zasadne wysłuchanie również Pani


