
UCHWAŁA NR XXX/90/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowego działania  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.) , w związku  z art. 229 pkt 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz  § 93 ust 1 i § 94 Statutu Miasta Skarżyska-
Kamiennej przyjętego Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  Nr XIV/101/2011 z dnia 27.10.2011r. (Dz. 
Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 169 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieprawidłowego działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Skarżysku-Kamiennej w zakresie wypłaty przyznanego zasiłku stałego złożonej przez Pana Krzysztofa Kępę i 
zapoznaniu się  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zarzutów 
postawionych w skardze, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych  w 
uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do powiadomienia skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01.07.2016r. Pan Krzysztof Kępa złożył za pośrednictwem Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej skargę w sprawie nieprawidłowego działania

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie wypłaty przyznanego

zasiłku stałego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W dniu 27.07.2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przesłało przedmiotową skargę do Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej realizując uchwałę

Nr XXIX/85/2016 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 28 września 2016r. na posiedzeniu

w dniu 12.10.2016 r. powołała Zespół kontrolujący w celu przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej

przedmiotowej skargi. Badanie dokumentacji kontrolowanej zostało zawarte w Protokole Zespołu

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej. Na podstawie wnikliwej analizy

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przyznany p. Krzysztofowi Kępie zasiłek stały za miesiąc

czerwiec 2016 r. został wypłacony w czterech ratach (I rata 15-06-2016 r., II rata 22-06-2016 r., III

rata 29-06-2016 r. IV rata 4-07-2016 r.). Wobec faktu, że zasiłek powinien być wypłacony do

ostatniego dnia miesiąca skarga, co do meritum jest zasadna. Mimo czterodniowego opóźnienia w

wypłacie IV raty zasiłku, działania MOPS należy ocenić pozytywnie, ponieważ cechowała je

dbałość o interes klienta. Raty zasiłku były wypłacane, co kilka dni ze względu na zdarzające się

przypadki wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem. Wypłacenie I raty dopiero w

połowie miesiąca było spowodowane wprowadzanymi w tamtym okresie zmianami w systemie

wypłat. Wypłacenie dwóch ostatnich rat zasiłku dzień po dniu wprowadzało by ryzyko

wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem. Wobec wypłacenia III raty 29-06-2016 r. tj.

w środę IV ratę wypłacono w poniedziałek następnego tygodnia. Należy również zauważyć, iż w

pozostałe miesiące zasiłek zawsze został wypłacony do końca miesiąca. W opinii zespołu

kontrolnego, mimo zasadności skargi należy ocenić działanie MOPS, jako zgodne z interesem

klienta.

Wobec powyższego Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej po rozpoznaniu skargi złożonej

przez Pana Krzysztofa Kępę i zapoznaniu się z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami

udzielonymi przez Dyrektor MOPS w Skarżysku-Kamiennej w sprawie nieprawidłowego działania

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie wypłaty przyznanego

zasiłku stałego uznaje ją za zasadną ze wskazaniem działania MOPS, jako zgodnego z interesem

klienta.
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