UCHWAŁA NR XL/265/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.
594) w związku z art. 229 pkt.3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Rada Miejska uznaje
skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna w dniu 8 sierpnia 2013r. zapoznała się ze skargą Pana Tadeusza J. na działania
i zachowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju. Obecni na posiedzeniu pracownicy
Ośrodka udzielili wyjaśnień. Osoba skarżąca nie pojawiła się na posiedzeniu Komisji pomimo pisemnego
prawidłowego powiadomienia. Z uzyskanych informacji wynika że skarżący nie zgadza się z decyzją
stwierdzającą nienależne pobranie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 346,70 zł. Sytuacja trwa od
stycznia kiedy to okazało się że Pan Tadeusz Jezierzański nie jest osobą uprawnioną do pobierania świadczenia
pielęgnacyjnego tj. od chwili zgonu jego mamy Danuty J. w grudniu 2012 (data zgonu 11.12.2012 ) Sprawa jest
w toku z powodu kolejnego odwołania. Natomiast zaraz po odwołaniu się od decyzji dotyczącej zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia Skarżący wniósł pismo, w którym zwraca się o umorzenie wspomnianej
wyżej kwoty. Wyjaśnienia pracownika, że nie można odwołać się od decyzji o umorzenie należności jeżeli
należność taka nie jest zawarta w prawomocnej decyzji i nie można orzec co do jeszcze nie istniejącego
obowiązku nie przekonują strony. Skarżący uważa że pieniądze za grudzień 2012 pobrał słusznie w pełnej
wysokości ponieważ mu się należą. Sytuacja dotycząca akt sprawy, którą skarżący szczególnie akcentuje
nie miała miejsca, albowiem dokumenty ( akta sprawy ) zostały udostępnione. Panu Tadeuszowi J. odmówiono
wyniesienia
ich
poza
pomieszczenie,
i takie zachowanie jest zgodne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
Po analizie dokumentów i przesłuchaniu jednej ze Stron z uwagi na nieobecność drugiej Komisja uznała
skargę za bezzasadną, a ujęte w skardze sformułowania skierowane bezpodstawnie na pracowników Ośrodka
za obraźliwe.
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