
UCHWAŁA NR XXXIX/348/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

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.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.2)) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uznać skargę z dnia 17 stycznia 2017 roku złożoną przez skarżącą na działania Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Staszowie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 868, poz. 996, poz. 

1579, poz. 2138.)
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/348/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 1 lutego 2017 r.

Skarga będąca przedmiotem rozpatrzenia w drodze niniejszej uchwały Rady, została złożona 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów przez skarżącą w dniu 17.01.2017 roku. Działając na 
podstawie art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
przekazał przedmiotową skargę Radzie Miejskiej w Staszowie, celem załatwienia zgodnie 
z właściwością. Przedmiotem skargi są działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Staszowie w zakresie udzielania pomocy społecznej. W związku z powyższym Rada Miejska po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, uzyskanych 
w sprawie wyjaśnieniach ze strony Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej uznaje przedmiotową 
skargę za bezzasadną. Podejmując decyzję Rada Miejska ustaliła, że przedmiotowe postępowanie 
administracyjne prowadzone przez OPS w powyższej sprawie przebiegało zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W myśl z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) pomoc społeczna 
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto Rada Miejska w Staszowie informuje, że 
zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego. 
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