
UCHWAŁA NR VI/39/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 stycznia  2015r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kluczborku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r.  poz.267 z późn.zm )  Rada Miejska w Kluczborku uchwala ,co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Kluczborku po rozpatrzeniu skargi i stanowiska Komisji Spraw Obywatelskich 
i Socjalnych uznaje,  że skarga z dnia 22 stycznia 2015r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kluczborku jest  nieuzasadniona.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Kluczborku  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania skarżącemu - odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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                                                                                                                             Załącznik  
                                                                                                                                    do Uchwały Nr VI/39/15 
                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Kluczborku  
                                                                                                                                   z dnia 25 lutego 2015r. 
 

 
U z a s a d n i e n i e : 

 
Zespół powołany przez  Komisję Spraw Obywatelskich i Socjalnych rozpatrzył skargę  Pani A.G   
w sprawie zażaleń na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.                                                
W trakcie przeprowadzenia analizy dokumentów i rozmów z kierownikiem pracownikiem OPS  
stwierdzono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku postępuje zgodnie z ustawą z dnia                  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1228 z późn. zm.). Praktyką przyjętą w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kluczborku jest 
szeroko pojęta pomoc, jednakże nie wybiegająca poza cytowane ustawy. Zarzuty jakie wniosła Pani 
A.G dotyczące wywierania presji są bezzasadne i nie mają żadnego potwierdzenia. Takie działania 
byłyby niezgodne z prawem oraz kodeksem etycznym, który przestrzega każdy z pracowników 
ośrodka w codziennych obowiązkach. Po analizie dokumentacji, która jest w posiadaniu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kluczborku ustalono, że została w pełni zachowana terminowość zgodnie 
Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wszelkie 
zawiadomienia i decyzje zostały wydane zgodnie z procedurami obowiązującymi w ośrodku,                  
z czym zgodziła się Pani A. G składając podpis na otrzymywanych dokumentach.  
Ponadto ustalono, że Pani A.G ograniczono władzę rodzicielską nad małoletnią córką M.K.                  
i zarządzono umieszczenie w/w małoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu dom 
dziecka. M. K. przebywała w w/w placówce od 01.07.2012r. do 22.02.2013r., dom dziecka 
pokrywał wszystkie koszty związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kluczborku ponosił koszty związane z utrzymaniem M. K. w Domu Dziecka i na 
podstawie otrzymanych not księgowych ponosił opłaty za pobyt dziecka w/w placówce. Zatem Pani 
A. G nie miała obowiązku łożenia na utrzymanie córki, gdyż spoczywało to na Domu Dziecka 
„Nasz Dom Bogacica – Bąków”. 
Analizując kolejne zarzuty Pani A. G. w stosunku do postępowań prowadzonych przez Ośrodek 
podkreślić należy, że strona skorzystała z prawa odwołania i skargi do Sądu po przeprowadzonych 
postępowaniach administracyjnych w I i II instancji, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, 
uchylił decyzję obu instancji ( OPS i SKO ), jednakże zarówno z wyroku Sygn. akt III SA/Op 
327/14 z dnia 16.10.2014r. oraz Sygn. akt III SA/Op 328/14 z dnia 16.10.2014r. nie wynika 
jednoznacznie, że Pani A. G. przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz 
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zatem postępowanie w sprawie ustalenia 
nienależnie pobranych świadczeń nie jest zakończone.  
W związku z tym skargę uznano za nieuzasadnioną. 
 
                                                                                                       Przewodniczący                             
                                                                                           Rady Miejskiej w Kluczborku  
                                                                                                        Janusz Kędzia 
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