Uchwała Nr XXVII/216/2012
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie skargi dot. zastrzeżeń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,
przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 234 pkt. 1 oraz art.
236 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Słubic sprawę przekazaną przez Ministra Zdrowia ze skargi
Janusza K. mieszkańca Słubic, w celu jej rozpatrzenia w toku prowadzonego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej postępowania w zakresie udzielenia świadczenia z zakresu pomocy
społecznej.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach do przekazania sprawy
i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
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Uzasadnienie
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia przekazał do Rady
Miejskiej w Słubicach (data wpływu 29 maja 2012r.) skargę Pana Janusza K.
dotyczącą zastrzeżeń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Z treści skargi wynika, iż skarżący domaga się wyjaśnienia okoliczności
respektowania przez tutejszą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
zaświadczeń wydawanych przez lekarza rodzinnego. Z treści uzasadnienia
przedmiotowego dokumentu nie wynika natomiast wprost jakiego postępowania
dotyczą zarzuty skarżącego. Wobec powyższego poproszono kierownika OPS Alinę
Baldys o wyjaśnienie okoliczności, na które wskazuje Pan Janusz K. Kierownik Alina
Baldys potwierdziła, że skarżący jest objęty opieką pomocy społecznej, zarówno
w zakresie świadczeń rodzinnych, jak i zasiłków celowych. Aktualnie toczy się
postępowanie w celu wyjaśnienia i potwierdzenia niektórych przesłanek,
uzasadniających udzielenie pomocy. Przedstawione zaświadczenie lekarskie od
lekarza rodzinnego nie jest dokumentem wymaganym do przyznania świadczeń
rodzinnych, nie stanowi także potwierdzenia grupy niepełnosprawności, stanowiącej
podstawę przydzielenia zasiłku stałego. Trudno więc na tym etapie postępowania
określić w jakim celu skarżący przedstawił w ośrodku dowód w postaci wyżej
opisanego zaświadczenia lekarskiego.
Wobec powyższego należy przekazać sprawę do Burmistrza Słubic w celu jej
rozpatrzenia w toku prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania
w zakresie udzielenia świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Rozstrzygnięcie
takie wynika z dyspozycji art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi
zmianami), zgodnie z którym w spawie, w której toczy się postępowanie
administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku
postępowania. Organem zaś właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ
uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się
postępowanie. W przedmiotowej sprawie organem tym będzie Burmistrz Słubic
działający poprzez jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej.
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