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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku zawiadomi skarżącego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Dnia 08.11.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu wpłynęła skarga na 
działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, która według właściwości została 
skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku (w dniu 17.01.2022 r.). 

Na postawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/1834), skarga 
przekazana została celem załatwienia zgodnie z kompetencją na obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Głogówku. 

Dnia 02.02.2022 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo wyjaśniające sporządzonego przez 
pełniącego obowiązki na czas złożenia skargi Kierownika OPS w Głogówku, w którym zostały poruszone 
wszystkie kwestie dotyczące skargi. Członkowie Komisji nie wnieśli o uzupełnienie wyjaśnień.  
Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie Komisji na dzień 17.02.2022 r. na godz. 08:30. O terminie 
posiedzenia powiadomiona została strona wnosząca skargę, listem poleconym z dnia 14.02.2022 r. która 
wzięła udział w obradach. 

Podczas posiedzenia ustalono, że: Skarżący otrzymuje dodatek celowy w celu zaspokojenia niezbędnej 
potrzeby bytowej osobie samotnie gospodarującej. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na 
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, ogrzewania w tym opału. Wnioskiem 
z dn.7.X.2021 r. Skarżący  zwrócił się o pomoc finansową w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na 
opał i opłaty mieszkaniowe. Według udokumentowanych dochodów nie przekroczył kryterium 
dochodowego, w związku z czym decyzją z dnia 29.X.2021 r. o nr. OPS.5012.B.15.X.2021 otrzymał zasiłek 
celowy zgodnie z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Skarżący zarzucił 
p.o. Kierownik OPS, że wysokość otrzymanego zasiłku celowego jest za niska w stosunku do pozostałych 
klientów korzystających ze świadczeń ośrodka, w związku w czym narażony został na długi związane 
z opłatami mieszkaniowymi. 

Wyjaśnienia złożone przez p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku są w pełni zasadne 
a wysokość przyznanych skarżącemu świadczeń z tytułu zasiłku celowego została ustalona w sposób 
prawidłowy z wykorzystaniem przepisanych tą ustawą praw i obowiązków organu dla ustalania sytuacji 
majątkowej, dochodowej i rodzinnej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto 
Skarżący jest w wieku produkcyjnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, niepodejmującym pracy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze sprawą oraz przedstawionymi wyjaśnieniami 
rozpatrzyła skargę, uznając ją za niezasadną, wskazując w szczególności, że postępowanie wobec 
Skarżącego było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

  

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją - bez zawiadamiania skarżącego. 
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