UCHWAŁA Nr XVI/77/2008
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 10 lipca 2008r.

w sprawie skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Kawęczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz 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.) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Skargę Pani Zofii Kaniewskiej na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Kawęczynie uznaje się za nieuzasadnioną.
2. Skarga jest nieuzasadniona z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do przekazania niniejszej uchwały wraz z
uzasadnieniem wnoszącej skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Meszka

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/77/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.

Skarżąca wielokrotnie składała wnioski o udzielenie pomocy finansowej z uwagi na trudną
sytuację materialną.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej warunkiem przyznania świadczeń z pomocy społecznej
jest sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego z Ośrodka zgodnie z
miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
Skarżąca wielokrotnie była powiadamiana pismami, że w ustalonym przez GOPS terminie
będzie przeprowadzony u niej wywiad środowiskowy. Za każdym razem nie wyraziła zgody na
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, powiadamiając na piśmie, że w tym czasie nie będzie jej
w domu. Skarżąca również poinformowała / ustnie/, że nigdy nie wyrazi zgody na przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego w swoim miejscu zamieszkania przez pracowników GOPS w Nowym
Kawęczynie.
Ze względu na brak współdziałania skarżącej z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu
sytuacji życiowej, odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do
odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej, lub pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie jest w stanie udzielić pomocy w
zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych skarżącej, zależy to jednak tylko od jej współpracy z
pracownikiem socjalnym Ośrodka w Nowym Kawęczynie.
W związku z powyższym złożoną skargę uważa się za nieuzasadnioną.

