
 

 UCHWAŁA  Nr 375/ XLV/2014 

Rady  Miejskiej  w  Praszce 

z  dnia  28 października 2014 roku 
 

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 3 

października 2014 r.  Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uznaje się skargę z dnia 3 października 2014r. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      

                                                                     Załącznik  

do uchwały Nr 375/XLV/2014 

                                                                                               Rady Miejskiej w Praszce 

                                                                                                    z dnia 28 października 2014r. 

 
 

      Wojewoda Opolski pismem z dnia 9.10.2014 r.(data wpływu do Urzędu Miejskiego w Praszce 

13.10.2014 r.) przekazał według właściwości Radzie Miejskiej do załatwienia skargę z dnia 3 

października 2014 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce . 

      Z treści skargi wynika, że skarżący nie otrzymuje zasiłków z pomocy społecznej w Praszce. 

      Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną. W świetle § 5 Statutu OPS 

działalnością Ośrodka kieruje i zarządza kierownik. Zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników jednostek 

organizacyjnych jest Rada.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce złożył na piśmie szczegółowe wyjaśnienia, z 

których wynika że: 

Skarżący jest objęty pomocą społeczną. Ma przyznany zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy. Ma 

opłaconą składkę zdrowotną. Otrzymał również specjalny zasiłek celowy na częściowe pokrycie 

kosztów opłacenia energii elektrycznej. Pismem z dnia 2.10.2014 r. wystąpił o przyznanie pomocy  

w formie dożywienia. Objęcie programem wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

uzależnione jest od przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W dniu wyznaczonym dla 

przeprowadzenia tego wywiadu Skarżącego nie zastano w domu. Pomoc w formie obiadów 

zostanie przyznana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

     Skarga była rozpatrywana na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej.  

Komisje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika OPS skargę rozpatrzyły negatywnie. 

Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną. 

Skarżący objęty jest pomocą społeczną w szerokim zakresie. 

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. 


