
UCHWAŁA NR LVIII/394/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Krzysztofa Dubiel na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 28 września 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło pismo od Wojewody
Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Krzysztofa Dubiel na działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność
kierowników gminnych jednostek organizacyjnyh jest rada gminy.

W myśl zapisu § 67 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrywania skarg
na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnyh oraz przygotowywanie uchwał w sprawie
rozpatrzenia skarg należy do zadań Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się badaniem
przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 17.10.2018r. i 29.10.2018r. Komisja zapoznała się
z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa.

Z ustaleń stanu faktycznego wynika, że skarżący w piśmie poinformował, iż prowadzi z żoną wspólne
gospodarstwo domowe, oboje są osobami chorymi i brakuje im środków finansowych na wyżywienie. W toku
postępowania zostały złożone wyjaśnienia przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Z treści
wyjaśnień wynika że Pan Krzysztof Dubiel prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, która jest osobą
bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie pracy w Świdnicy bez prawa do zasiłku. W/w nie wykazuje
chęci podjęcia zatrudnienia. Rodzina Pana Dubiel jest objęta wsparciem pieniężnym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarowie począwszy od 2002 roku. Pan Dubiel ma przyznany zasiłek stały, którego wysokość jest wyliczona
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Regularnie każdego miesiąca rodzina otrzymuje zasiłek celowy
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu leków. Zasiłki celowe udzielane są w odpowiedzi na indywidualne
potrzeby rodziny w uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Żarów. Pan Krzysztof Dubiel posiada
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze wskazaniem podjęcia zatrudnienia w warunkach
chronionych, jednak Pan Dubiel nie wykazuje chęci podjęcia zatrudnienia.

Zasiłek celowy, a taki co miesiąc, oprócz zasiłku stałego otrzymuje Pan Krzysztof Dubiel jest świadczeniem na
zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, interpretacja stanu faktycznego i ocena zasadności objęcia określoną
formą pomocy należą do organu rozstrzygającego indywidualny przypadek.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pana Piotra
Krzysztofa Dubiel na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie za bezzasadną.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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