
UCHWAŁA NR XIX/332/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20.03.2020 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kluczborku 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Kluczborku po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 marca  2020 r. na Kierownika  
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczborku  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kluczborku zobowiązując 
go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. przeanalizowała skargę
mieszkanki Kluczborka na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, skierowaną przez
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu do rozpatrzenia wg właściwości.
Skarżąca w skardze wniosła zarzuty dotyczące naruszenia interesów i dyskryminowania jej przez
pracowników Ośrodka Opieki Społecznej w Kluczborku- poprzez żądanie zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych.
W związku z tym Komisja wystosowała pismo do Kierownika OPS- z prośbą o zajęcie stanowiska
i przesłanie kompletu dokumentacji dotyczącej skargi.
Po analizie przygotowanych i przesłanych materiałów stwierdzono, że działania Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczborku w stosunku do skarżącej zostały przeprowadzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Zostało to również potwierdzone w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
Nr.SKO.40.117.2019 r.śr z dnia 26 kwietnia 2019 r. rozpatrującego odwołanie złożone przez skarżącą.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za nieuzasadnioną.
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