UCHWAŁA NR III/ 14 /18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000,1349 i 1432), art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz.2096) po rozpoznaniu skargi, Rada
Miejska w Trzebiatowie postanawia:
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę złożoną w dniu 23 listopada 2018 r. na działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej.
§ 2. Upoważnić Przewodniczącą Rady Miejskiej w Trzebiatowie do poinformowania skarżącego
o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 3. Uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Pietrzykowska

Załącznik do uchwały Nr III/14/18
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie
Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 21 listopada 2018r. nr ZPS-3.1411.2.2018.JC przekazał
do Rady Miejskiej w Trzebiatowie, zgodnie z właściwością, skargę Pana Włodzimierza Galewskiego na
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Trzebiatowie zbadała zasadność skargi na
posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018r.
Komisja wypracowała stanowisko. Komisja uznała skargę za bezzasadną.
Komisja zapoznała się z:
1)
2)
3)
4)

treścią skargi,
treścią pisma złożonego przez Burmistrza Trzebiatowa,
treścią pisma z wyjaśnieniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie,
dokumentacja medyczną i sądową skarżącego, załączoną do pisma Wojewody
Zachodniopomorskiego,

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, ze skarżący zgłosił się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebiatowie w celu uzyskania pomocy finansowej na zakup opału.
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśnił skarżącemu procedurę ubiegania się o pomoc
finansową ze środków pomocy społecznej. Poinformowano skarżącego przede wszystkim
o konieczności złożenia wniosku na podstawie którego wszczęte zostanie postępowanie
administracyjne. Skarżący nie miała przy sobie takiego wniosku, nie chciał także przygotować go w
obecności pracownika OPS. Wyjaśniono skarżącemu również ze na podstawie wniosku jest
przeprowadzany wywiad środowiskowy w celu sprawdzenia sytuacji wnioskodawcy i osób
zobowiązanych do zabezpieczenia pomocy tj. małżonka, dzieci. Po tych wyjaśnieniach skarżący
oświadczył cyt: „ to ja do województwa zadzwonię, kiedyś tak zadzwoniłem (…) dostałem wtedy
pieniądze w ciągu jednego dnia.” Następnie pracownice socjalne OPS w Trzebiatowie udały się do
mieszkania skarżącego, gdzie po raz kolejny wyjaśnione zostały mu zasady udzielania pomocy
finansowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas rozmowy skarżący wyjaśnił, iż pożyczył
pieniądze od syna i zakupił za nie węgiel na opał. W wyniku tej rozmowy skarżący złożył
w dniu 3 grudnia wniosek o pomoc finansową do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.
Wobec powyższych wyjaśnień oraz złożenia przez skarżącego wniosku o pomoc finansową
i rozpoczęcie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, Rada
Miejska uznaje skargę, za bezzasadną.

Pouczenie o treści art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013, poz. 267 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 w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.

