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Uchwała Nr XXXVIII-282/10
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agaty Sagan na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baborowie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 
1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 229 pkt. 
3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 
Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Skarga, złożona przez Panią Agatę Sagan dotycząca nieprawidłowej formy w jakiej została 
jej przyznana pomocy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie, zostaje uznana 
za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Kacprzak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII-282/10
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 września 2010 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie skargi Pani Agaty Sagan na Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Baborowie 

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baborowie Pani Urszuli Wasielak oraz zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą przyznanych 
Pani Agacie Sagan zasiłków okresowego oraz na zakup posiłków lub zywności uznała, że brak 
jest podstaw do stwierdzenia, że zastosowana forma w jakiej udzielono w/w świadczeń była 
nieprawidłowa. 

Komisja stwierdziła, że Pani Agacie Sagan decyzjami z dnia 19 kwietnia 2010 roku przyznano 
pomoc w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2010 roku w formie świadczenia pienięznego na 
zakup posiłku lub żywności oraz zasiłku okresowego - wypłacanych co miesiąc w kasie Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pani Agata Sagan świadczeń tych nie odbierała w terminie, (co 
powodowało m.in. komplikacje związane z koniecznością zwrotu środków pienięznych do 
banku prowadzącego rachunek OPS, a następnie ponowne ich pobieranie w celu wypłaty), 
a otrzymane środki pieniężne wydatkowała niezgodnie z ich przeznaczeniem (m.in. 
utrzymywanie przypadkowych znajomych, zakup papierosów i alkoholu) o czym pionformowali 
sąsiedzi Pani Sagan. W związku z powyższym w dniu 18 maja 2010 roku zostały wydane 
decyzje zmieniające formę udzielanej pomocy z pieniężnej na niepieniężną w postaci 
możliwości odbioru potzrbnych produktów lub towarów we wskazanych sklepie spożywczym 
i odziezowym, co jest zgodne z art 11 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 (tekst jednolity z 2009 
roku Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami). A zatem nie mozna w tej sytuacji uznać, że 
forma w jakiej udzielono pomocy Pani Agacie Sagan była niezgodna z prawem lub celem na jaki 
środki te powinny być przeznaczone. 

W związku z powyższym zarzut nieprawidłowości co do formy przyznanej pomocy jest 
nieuzasadniony, a co za tym idzie Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną. 


