UCHWAŁA NR V/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.1), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana P. O. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§ 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183

Id: FDCF6ACC-28C4-47EB-BDF7-06CE303AEB58. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 29.września 2014 r. do Rady Miejskiej w Wągrowcu wpłynęło pismo Pana P. O. na działanie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
W związku z brakiem możliwości rozpatrzenia pisma przez Radę Miejską VI kadencji na sesji 30 października
2014 r. wolą tejże Rady pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej VII
kadencji.
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła zasadność skierowania pisma Pana P. O. na ręce Przewodniczącego w/w
komisji w oparciu o Ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. uznając za organ
właściwy do rozpatrzenia skargi Radę Miejską w Wągrowcu.
Komisja Rewizyjna zapoznała się także z zasadami udzielania pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wągrowcu w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu po zapoznaniu się z pismem Pana P. O., a także zapoznaniu
się ze szczegółowym sprawozdaniem Kierownika MOPS-u odnośnie udzielenia dotychczasowej pomocy
skarżącemu odniosła się do stanu faktycznego:
- z pisma kierowanego do Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29.09.2014 r. przez Pana P. O. nie wynika
jednoznacznie, że jest to skarga gdyż w żadnym ze zdań tego pisma Pan P. O. nie używa sformułowania skarga;
- w piśmie skarżący nie precyzuje, z jaką decyzją odmowną MOPS-u się nie zgadza i na jaką chce złożyć
skargę, bądź, od jakiej decyzji się odwołać;
- MOPS udzielił Panu P. O. pomocy w formie zasiłków celowych wielokrotnie:
a) w roku 2011 dwukrotnie;
b) w roku 2012 siedmiokrotnie;
c) w roku 2013 dziesięciokrotnie;
d) w roku 2014 siedmiokrotnie;
- MOPS odmówił udzielenia pomocy podopiecznemu tylko w takich przypadkach gdzie było to niezgodne
z przepisami prawa bądź skarżący nie spełniał określonych warunków (w roku 2014 decyzję odmowną na
przyznanie zasiłku celowego skarżący otrzymał czterokrotnie).
Reasumując Komisja Rewizyjna po obiektywnym oraz wnikliwym przeanalizowaniu pisma Pana P. O.,
wysłuchaniu Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ireny Woźniak w przedmiotowej sprawie
uznaje, że skarga wniesiona przez Pana P. O. jest bezzasadna.
Pouczenie o treści art. 239 Kpa:
„Art 239 § 1. 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 w
aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.
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