
UCHWAŁA Nr XXVIII/214/13 
Rady Gminy Dąbrowa 

z  dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie 
 
 
         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 późn. zm.) 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.), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowym przez Komisję Rewizyjną 
na skargę złożoną przez Pana Henryka Czerwonka na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej skardze, Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Henryka Czerwonka z dnia 6 marca 
2013 r., w przedmiocie działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Dąbrowa, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Załącznik  
do Uchwały Nr XXVIII/214/13 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

       
 
 

U Z A S A D N I E N I E: 
 

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi Pana Henryka Czerwonka na 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, postanowiła skargę 

uznać za niezasadną, ponieważ w wyniku postępowania wyjaśniającego 

przedstawione w skardze zarzuty okazały się bezpodstawne. 

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja 

Rewizyjna stwierdza, że zarzuty podnoszone w wyżej wymienionej skardze nie 

znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym: 

- odmowa refundacji recepty wynikała z konieczności złożenia przez 

zainteresowanego wniosku wraz z załączoną fakturą imienną, 

- w tym samym dniu rodzina dysponowała zasiłkiem celowym (wypłacanym w 

ostatnim dniu miesiąca) z którego mogła skorzystać przy realizacji recepty. 

Zasiłek okresowy przyznawany przez OPS nie jest jedynym źródłem dochodu, 

rodzina posiada dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny, rentę 

socjalną oraz alimenty, 

- pan Czerwonka regularnie nie przystępuje do prac społeczno - użytecznych, 

przedstawiając druk zwolnienia lekarskiego oraz nie wyraża gotowości do ich 

kontynuowania po okresie zwolnienia chorobowego. Prace przydzielane są na 

okres miesięczny. 

 


