
UCHWAŁA NR XXIX/201/2016

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzesku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.  Dz. 
U. z 2016 r. poz. 23 ; zm. Dz.U.  z 2016 r.poz. 868) Rada Miejska  w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uznaje się za  niezasadną skargę Skarżącej  B.Sz. na  działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzesku.

§ 2. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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UZASADNIENIE

Skarżąca B. Sz. Złożyła w dniu 21.06.2016 r. skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, zarzucając opiece
społecznej brak jakiejkolwiek pomocy dla rodziny Sz. oraz niepełnosprawnego syna Michała.
Pismem z dnia 22.06.2016 r., znak: OK.-VI.1411.119.2016 Dyrektor Wydziału Skarg i Wniosków
Małopolskiego Urzędu wojewódzkiego przekazał skargę do załatwienia Radzie Miejskiej w Brzesku
,uzasadniając, że podniesione przez Skarżącą sprawy mieszczą się w zakresie zadań własnych
gminy dot. pomocy społecznej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 163 z późń.zm) realizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy, tj. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.
Skarżąca B.Sz. w przedmiotowej skardze czyni zarzut opiece społecznej braku jakiejkolwiek
pomocy rodzinie Sz. oraz niepełnosprawnemu synowi Michałowi Sz. Kwestionuje rozstrzygnięcia
wydawane przez Dyrektora MOPS w Brzesku w sprawie pomocy dla rodziny Sz., które zostały
utrzymane w mocy przez organy odwoławcze i są ostateczne. Twierdzi, że opieka społeczna nie
chce ubezpieczyć zdrowotnie jej męża ,który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym . Skargę
podsumowuje zarzutem przyczynienia się MOPS do utraty zdrowia i ogromnego wysiłku ,
dochodzenie praw po urzędach, sądach, pisanie pism bez rezultatu. Składająca wyjaśnienia w
sprawie analizowanej skargi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w piśmie
z dnia 29.06.2016 r. obszernie ustosunkowała się do zarzutów skarżącej. Wskazała, że skarżąca
jest osobą niepełnosprawną w stałym leczeniu i posiada z tego tytułu rentę. Mąż skarżącej pobiera
zasiłek opiekuńczy jako deklarujący opiekę nad niepełnosprawnym synem Michałem . Został
poinformowany o możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu rentowym z
ZUS żony lub syna Michała. Z takiej możliwości nie skorzystał. Syn Michał jako osoba
niepełnosprawna w znacznym stopniu, niezdolna do samodzielnej egzystencji, wymagająca
całodobowej opieki otrzymuje rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny oraz rentę odszkodowawczo-
wyrównawczą w kwocie 4000 zł miesięcznie ,płatną ze Skarbu Państwa przez Wojewodę
Małopolskiego. Łączny miesięczny dochód rodziny to kwota 6587,39 zł ,co na osobę w rodzinie
stanowi kwotę 2195,80zł . Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z
art.8ust.1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej przysługuje rodzinie ,której dochód nie przekracza
sumy kwot kryterium dochodowego na osoby w rodzinie. Kryterium dochodowe w przypadku
rodziny skarżącej to 514 zł x4+1542,00 zł . Dochód rodziny skarżącej ponad czterokrotnie
przekracza to kryterium dochodowe.
Mimo tego MOPS udziela rodzinie Sz. pomocy w postaci zasiłków celowych ,jeżeli tylko było to
możliwe. Żaden wniosek o udzielenie pomocy nie pozostaje bez rozpatrzenia.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku na swym posiedzeniu w dniu 13.07.2016 r. dokonała
szczególnej analizy skargi ,ustaliła stan faktyczny wyżej opisany i uznała skargę za bezzasadną.
W myśl art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności  wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest rada gminy.
Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi B.Sz. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku uznaje skargę za bezzasadną.
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