UCHWAŁA NR 73/X/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r.
poz.594 z późn.zm.), art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
Dz.U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu skargi z dnia 25.08.2015r. ( data wpływu do Rady Miejskiej w Praszce
08.09.2015r.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę z dnia 25.08.2015r. (data wpływu do Rady Miejskiej w Praszce 08.09.2015r.) na
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 73/X/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 8 października 2015 r.
Uzasadnienie
Skarżący domaga się wyrównania zasiłku stałego za okres od września 2014 r. do lutego 2015 r.
Zdaniem skarżącego interwencja u Burmistrza Praszki, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce
i Marszałka Województwa Opolskiego nie powiodła się. Uważa, że został skrzywdzony, bo powinien
otrzymywać 529,00 zł, a nie 145,00 zł. Interwencja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce nie została
uznana.
Skarżący ineterweniując w tej sprawie w czerwcu u Przewodniczącego Rady Miejskiej uzyskał informację,
że Przewodniczący Rady wystąpi do Ośrodka Pomocy Społecznej o wyjaśnienia.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim piśmie Nr PS570.74.2015 MP wyjaśnił, że decyzją Nr
5010.500.2014.zs z dnia 23.07.2014 r. przyznany został skarżącemu zasiłek stały w pełnej wysokości 529,00 zł
miesięcznie, gdyż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w czerwcu 2014 r. skarżący nie uzyskał
żadnego dochodu. Decyzją Nr 511.128.2014 z dnia 21.07.2014 r. został skarżącemu przyznany dodatek
mieszkaniowy na okres od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r. w wysokości 396,32 zł mięsiecznie. W związku z tym
od września 2014 r. do lutego 2015 r. skarżącemu przysługiwał zasiłek stały w kwocie 145,68 zł.
Skarga jest bezzasadna.
Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163)
w przypadku osoby samotnej gospodarującej, zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być
wyższa niż 529,00zł miesięcznie (§1 pkt 2 lit.c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. z 2012 r., poz.823) i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie (art.37 ust.3 ustawy o pomocy
społecznej).
Kryterium dochodowe w okresie wrzesień 2014 r. - luty 2015 r. to kwota 542,00 zł (§ 1 pkt 1 lit. a
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz.U. z 2012 r., poz. 823).
Definicję dochodu określa art.6 pkt 4, art.8 ust.3 ustawy o pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się
otrzymanych swiadczeń, o których mowa w art. 8 ust.4 ustawy o pomocy społecznej. W tych świadczeniach
nie ma wymienionego dodatku mieszkaniowego, co oznacza, ze dodatek mieszkaniowy jest dochodem. Stąd
542,00 zł ( kryteriujm dochodowe) minus 396,32 zł (dodatek mieszkaniowy) daje kwotę 145,68 zł
miesięcznie.
Skarga była przeanalizowana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady, które uznały skargę za bezzasadną.
Kwota została prawidłowo wyliczona i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wobec powyższego Rada jednogłośnie uznała skargę za bezasadną.
Zgodnie z art. 239 Kpa skarżący może skargę ponowić. Jednakże w przypadku gdy ponowiona skarga
nie będzie wskazywała nowych okoliczności Rada Miejska może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone
w niniejszej uchwale z adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.
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