UCHWAŁA NR XIX/145/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm1).) Rada Miejska w Kożuchowie po
rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Michalskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę Pana Piotra Michalskiego na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kożuchowie za niezasadną z przyczyn faktycznych i prawnych wskazanych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Niezgodzki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 183 i poz. 1195;
z 2015 r., poz. 211 i poz. 702.

Uzasadnienie
Pan Piotr Michalski pismem z dnia 17.08.2015 roku wniósł skargę na działania Kierownika
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Kożuchowie.

W złożonej

skardze

skarżący

zarzuca

Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie niewłaściwe postępowanie
w stosunku do jego osoby oraz otrzymanie zaniżonej zapomogi celowej. Skarga była
rozpatrywana przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 22 października
2015 roku. Skarżący nie skorzystał z zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na której
była rozpatrywana jego skarga.
Ustalono następujący stan faktyczny i prawny.
Skarżący korzysta z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz
zasiłku celowego w różnych okresach i miesiącach. Skarżący zakwestionował wysokość
otrzymanego zasiłku celowego w miesiącu sierpniu 2015 oraz wskazał, że inne osoby
korzystające z zasiłków celowych otrzymują wyższe świadczenia. W świetle obowiązującego
prawa wynika, że wysokość zasiłku celowego uzależniona jest każdorazowo od okoliczności
danej sprawy, potrzeb osoby ubiegającej się o świadczenie oraz możliwości finansowych
ośrodka pomocy społecznej. Dlatego nieuzasadnione wydaje się powoływanie skarżącego na
sytuację materialną innych osób. Zasiłek celowy jest wydawany w formie decyzji
administracyjnej i skarżący miał prawo odwołać się od tej decyzji. Z tej możliwości skarżący
nie skorzystał, ale wniósł skargę na wysokość otrzymanego zasiłku jak i na zachowanie Pani
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Dodatkowo Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej przedstawił dane z których wynika, ze skarżący otrzymuje często pomoc
z ośrodka i praktycznie co miesiąc w różnych wysokościach, w związku z tym nie można uznać,
że jest w jakikolwiek sposób pomijany, czy pomoc jest zaniżana. Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej zwrócił również uwagę, ze wszelkiego typu zasiłki muszą być przyznawane
w ramach środków jakimi dysponuje, w tym okresie nie było możliwości przyznawania
większych zasiłków.
W

sprawie

niewłaściwego

postępowania

Kierownika

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Kożuchowie w stosunku do skarżącego ustalono, że miało miejsce spotkanie skarżącego
z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie co potwierdzają obie strony, na
którym skarżący wnosił swoje zastrzeżenia co do wysokości otrzymanego zasiłku celowego
i otrzymał stosowne wyjaśnienia. Zdaniem Komisji Rewizyjnej trudno ustalić jest przebieg tego
spotkania, bowiem skarżący nie uczestniczył w posiedzeniu komisji, a Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej zakwestionował stanowisko przedstawione przez skarżącego w piśmie.
Z braku możliwości obiektywnego ocenienia sytuacji Komisja Rewizyjna nie posiadała

możliwości i zweryfikowania opisanej sytuacji, a także nie posiadała żadnych dowodów na
potwierdzenie „słów” zawartych przez skarżącego w piśmie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że
Komisja Rewizyjny rozpatruje skargi w zakresie merytoryczno – prawnym i nie posiada
odpowiednich narzędzi by zweryfikować tego typu zarzuty, o niestosowne zachowanie.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawy uznała za zasadne wyjaśnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej i nie stwierdziła przekroczenia uprawnień, nie stwierdziła również
nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o wysokości o przyznanej pomocy, w związku z tym
uznała, że skarga należy uznać za niezasadną w zakresie zarzutu o zbyt niskie przyznanie
pomocy, zaś w zakresie skargi na niewłaściwe zachowanie Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej, komisja uznała, że nie posiada możliwości weryfikacji zarzutu i pozostawia bez
rozpatrzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Jelinek

