
UCHWAŁA NR XL/188/2014
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), Rada Gminy 
Izbicko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się bezzasadność skargi Pana Krzysztofa Hofmana i Pani Ewy Bałachowskiej 
na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicko. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann



Uzasadnienie

do Uchwały nr Nr XL/188/2014 Rady Gminy Izbicko

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku

W dniu 16 grudnia 2013r. do Rady Gminy Izbicko wpłynęła skarga Pana Krzysztofa
Hofman i Pani Ewy Bałachowskiej na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku.
Decyzją Pana Przewodniczącego Rady Gminy skarga została przekazana Komisji
Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z zarzutami skarżących
odnośnie składanych wniosków o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup
żywności i zakup opału. Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie sprawy
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski Pana Hofmana są rozpatrywane
pozytywnie. Rodzina jest systematycznie wspierana przez OPS Izbicko. Wniosek złożony
w OPS – ie w dniu 3.12.2013r. również został rozpatrzony pozytywnie.DecyzjąKierownika
OPS Nr OPS.5024.41.2013r. z dnia 4.12.2013r. została udzielona pomoc w formie zasiłku
celowego na zakup żywności w wysokości 300zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na
zakup opału (dofinansowanie do zakupu opału) w wysokości 400zł. została przyznana
i wypłaconaPanu Hofmanw miesiącu listopadzie 2013r. Osoby bez dochodu lub pobierające
zasiłek stały otrzymują dofinansowanie do zakupu opału maksymalnie529zł. Pan Hofman
posiada stałe źródło dochodu w postaci renty. Pomoc z OPS przyznawana jest doraźnie na
zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych, nie może stanowić stałego źródła
utrzymania

W dniu 8 stycznia 2914r. do OPS-u wpłynęło pismo Pana Hofmana i Pani Bałachowskiej,
w którym stwierdzają, że pismo skierowane do Urzędu Wojewódzkiego nie stanowi
wniosku i wobec powyższego uważają sprawę za zakończoną pomyślnie.




