
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach za 
niezasadną.

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 z późn. zm./ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257/ po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Dwikozach

Rada Gminy u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. 

Uznaje się skargę Pana Tomasza Miękus na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dwikozach za niezasadną.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Dwikozach do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

W-ce Przewodnicząca Rady 
Gminy

Maria Łukasiewicz
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Uzasadnienie

W dniu 17.08.2017 r. do Rady Gminy w Dwikozach wpłynęła skarga przekazana przez Wójta Gminy
Dwikozy pismem znak: Or.I.1511.01.2017 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach, którą to Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach wniósł do Komisji Rewizyjnej
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy na swych posiedzeniach zapoznała się z otrzymaną dokumentacją,
wysłuchała wypowiedzi i oczekiwania skarżącego Pana Tomasza Miękusa. Zapoznała się z wyjaśnieniami
Kierownika OPS Pani Ewy Piorun dotyczącymi podnoszonych zarzutów w skardze.

Rada Gminy nie jest organem upoważnionym do badania indywidualnych przypadków pod względem
prawidłowości świadczeń przyznawanych osobom uprawnionym.

Weryfikacji decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia z pomocy społecznej dokonuje
samorządowe kolegium odwoławcze a następnie wojewódzki sąd administracyjny.

Mimo powyższego Komisja stwierdziła, że w okresie od 2008 r. składane wnioski przez skarżącego były
załatwiane przez OPS bezstronnie i pozytywnie.

Długi okres rozpatrywania sprawy o świadczenia wynikał z braku złożenia prawomocnego wyroku Sądu
orzekającego rozwód lub oświadczenia o dochodach żony Joanny, która przebywała poza granicami kraju .

O obowiązku złożenia dokumentów i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Pan Miękus był odpowiednio
informowany.

Z chwilą nawiązania kontaktu z Panią Joanną Miękus i uzyskania oświadczenia o dochodach świadczenie
zostało wypłacone z wyrównaniem Panu Tomaszowi Miękus.

Wobec powyższego jedynie zdumienie może budzić fakt składania wielokrotnie skarg, pism na Kierownika
tej jednostki.

Natomiast przetwarzanie danych osobowych zainteresowanego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to
niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Podstawą jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tj.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.

W tym stanie OPS w Dwikozach jak i jego Kierownik są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych
strony postępowania ubiegającej się o świadczenie z opieki społecznej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Dwikozach w działaniu Kierownika OPS w stosunku do Pana Miękusa
nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości i wnioskuje o uznanie skargi za niezasadną.
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