Uchwała Nr LXIII / 615 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ząbkach

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650,
1544 i 1629) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1.
Uznaje się za bezzasadną skargę p. XXX z dnia 25 stycznia 2018 r. na działalność
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącą braku pomocy z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ząbkach, ponieważ zarzuty przedstawione w skardze nie znalazły
potwierdzenia, co wykazano w uzasadnieniu uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Ząbki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Przedmiotem rozpatrzenia jest pismo Skarżącego z dnia 25 stycznia 2018 r.
na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, które zostało zakwalifikowane jako skarga i z godnie z art. 231 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przekazane do Rady Miasta
Ząbki.
Skarżący zarzuca w piśmie brak pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta zaprosiła Skarżącego na posiedzenie w dniu 4.07.2018 r., na
które Skarżący nie przyszedł. Skarżący nie poinformował Komisji o chęci spotkania się
w innym terminie.
Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 10.05.2018 r. z p. Arturem Kołodziejczykiem
Kierownikiem OPS w Ząbkach w sprawie niniejszej skargi. Kierownik potwierdził,
że rozmawiał ze Skarżącym, lecz zaprzeczył, że jakoby w rozmowie ustnej poinformował
Skarżącego o braku możliwości udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Według kierownika OPS
skarżący nie oczekiwał pomocy materialnej. Skarżący podczas rozmowy z kierownikiem OPS
prosił o pomoc w uzyskaniu legalnej pracy, czym zajmuje się Urząd Pracy w Wołominie.
Ponieważ Skarżący nie złożył żadnego podania umożliwiającego zastosowanie procedury
sprawdzenia jego sytuacji materialnej, dlatego poza pierwotną informacją ustną nie były
podejmowane inne działania ze strony pracowników OPS w Ząbkach.
Rada Miasta uznaje, że w przypadku braku złożenia stosownego wniosku do OPS
o sprawdzenie sytuacji materialnej Skarżącego, jak również braku ponownego kontaktu
z pracownikami OPS, nie było możliwości udzielenia Skarżącemu ewentualnej pomocy.
W związku z powyższym Rada Miasta Ząbki uznaje skargę za bezzasadną.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 238§1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poucza się o treści art. 239
Kodeksu postępowania administracyjnego: 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.

