
Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi  z dnia 17 września  2021 r.  na działalność  Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2021 r. poz.1491 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Białej, po rozpatrzeniu skargi z dnia 17 września  2021 r. o nr OR.1510.9.2021 na 
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując go do 
przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 września  2021 r. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego do Urzędu Miejskiego 
w Białej  wpłynęła skarga na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

Zgodnie z § 131 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zm.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej w  dniu 24 września 2021 r.  przekazała kserokopię skargi  Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej, celem przeprowadzenia  postępowania wyjaśniającego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwołała na dzień 21 października br.  posiedzenie komisji celem zbadania 
zasadności zarzutów podniesionych w skardze. 

O terminie posiedzenia Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji została powiadomiona skarżąca i w posiedzeniu 
Komisji uczestniczyła. Jednocześnie przedstawiła swoje zarzuty podniesione w skardze. 

W toku rozpatrywania skargi Komisja  zapoznała się ze stanem prawnym i faktycznym wniesionej skargi. 

W wyniku przeprowadzonych czynności  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Białej 
stwierdziła, że większość zarzutów wniesionych w skardze było już wniesione  przez skarżącą w skardze z dnia 
4 grudnia 2019r. 

Zarzuty te były rozpatrywane przez komisję Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16 grudnia 2019 r., gdzie 
następnie Rada Miejska w Białej w dniu 19 grudnia 20219 r.  uznała skargę za bezzasadną. 

W związku z powyższym komisja nie ustosunkowywała się do ponownie  wniesionych  zarzutów, jedynie 
rozpatrzyła nowo wniesione zarzuty i tak: 

·Zarzut dotyczący nieotrzymania wsparcia finansowego dla dzieci z OPS od roku 2018 do dnia złożenia skargi. 

Z wyjaśnień kierownika OPS wynika, że w roku 2018 skarżąca nie otrzymywała pomocy ze względu na 
przekroczony próg dochodowy, a od grudnia 2019 r. do września 2021 r. rodzina otrzymywała następujące 
pomoce: 

- pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze na pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, opału, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżących opłat za energię elektryczną. 

- pomoc z Wieloletniego rządowego programu – Posiłek w szkole i w domu  w formie świadczeń pieniężnych na 
zakup posiłku i żywności. 

- pomoc w formie obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. 

- rodzina skarżącej również otrzymuje świadczenia z Działu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia 
wychowawcze. 

- rodzina skarżącej objęta jest  pomocą  żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014- 202 ( FEAD0 oraz ponadto z programu „ Nie marnuj jedzenia”. 

·Zarzut nie otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. 

Z wyjaśnień Kierownika OPS wynika, że rodzina otrzymywała świadczenia pielęgnacyjne do 2020 r. , a do 
nadal  otrzymuje zasiłki  pielęgnacyjne  zgodnie z złożonymi wnioskami. 

·Zarzut, że dzieci skarżącej nie jeżdżą na wycieczki. 

Kierownik OPS wyjaśniła, że wycieczka była organizowana z projektu „Inkubator szczęścia” w partnerstwie 
z Fundacją „Rodzinna Stacja”, gdzie zostały określone wymogi i kwalifikacje uczestnictwa w wycieczce. Dzieci 
skarżącej nie spełniały nałożonych przez organizatora wymogów. Natomiast jedno z dzieci uczestniczyły na 
kolonii, na którą zostało skierowane przez OPS w Białej w ramach otrzymanych skierowań z Kuratorium Oświaty 
w Opolu. 

·Zarzut odmowy przez OPS w Białej zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 przez KRUS 

Kierownika OPS w Białej wyjaśniła, że złożony przez skarżącą wniosek o zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem 
do lat 8 przez KRUS został przesłany przez pracownika OPS do KRUS 

·Zarzut dotyczący umorzenia tylko w połowie zaległości  opłaty za odpady komunalne. 
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Komisja analizując powyższy zarzut stwierdziła, że Burmistrz Białej umarzając 50 % zaległości za odpady 
komunalne działał zgodnie z prawem, gdyż opłata za odpady komunalne ma charakter podatku i z dochodów tych 
są pokrywane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W świetle  powyższych okoliczności oraz stanu prawnego  Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę 
jako bezasadną, Komisja uznała, że działania Kierownika OPS są zgodne z prawem, a wszelaka możliwa pomoc 
jest udzielana przez OPS w Białej. 

Reasumując, Komisja Skarg Wniosków i Petycji  analizując zarzuty podniesione przez skarżącą oraz 
wyjaśnienia Kierownika OPS w Białej  dotyczące powyżej skargi wnosi do Rady Miejskiej w Białej o uznanie 
skargi jako bezzasadnej. 

Sporządziła:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Białej 

Biała, dnia 26 października  2021 r. 
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