UCHWAŁA NR XV/85/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Olimpii K., na Kierownika OPS w Lądku Zdroju, Rada Miejska uznaje skargę
za bezzasadną
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi tj. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej jest zadaniem zleconym
realizowanym przez gminę, finansowanym z budżetu państwa. Sposób realizacji zadań zleconych ustala wojewoda.
Dlatego gmina powinna realizować specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z ustaleniami wojewody. W tym
konkretnym przypadku również. Przyznane środki finansowe pozwoliły na realizację części oczekiwań Pani
Olimpii K. Faktem również jest to, że na terenie naszej gminy jak również sąsiednich gmin nie ma osoby
z kwalifikacjami, która mogłaby wykonywać usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i w przypadku gdyby Urząd
Wojewódzki przyznałby większe środki finansowe na realizowanie tego zadania w roku 2012 (o co prosi Pani K.),
to nie można by było realizować tego zadania z powodu braku odpowiedniej osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. W związku z czym Komisja Rewizyjna zwraca się do Burmistrza z prośbą, aby wystąpił do
Powiatowego Biura Pracy w Kłodzku o zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych „na asystenta osoby
niepełnosprawnej” ponieważ na terenie gminy prawdopodobnie jest więcej potrzebujących osób.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Monika Miszczyńska
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