
Uchwała Nr XXIII/194/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 17 września 2012 
 
 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 lipca 2012 na działalność Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skargi 
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, złożonej przez: Ludmiłę Starzyńską 
i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy względem tej skargi,  
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 
 Uznaje się powyższą skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/194/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 17 września 2012 r. 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Rady Gminy Branice z dnia 17 września 2012 r. na uznanie jako niezasadnej skargi z 
dnia 30 lipca 2012r na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani 
Ludmiły Starzyńskiej.  

 
 

 Skargę należało uznać za niezasadną. 
 Z analizy dokumentów zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, iż 
przekazał on wnioski skarżącej organowi, który uznał za właściwy miejscowo w sprawie – 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Uczynił to bez nieuzasadnionej 
zwłoki z uwagi na uzyskanie istotnych dowodów, iż skarżąca zamieszkuje na terenie 
Wrocławia, w postaci pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, popartego oświadczeniami 
sąsiadów i sołtysa wsi Lewice. Wydanie decyzji przez OPS w takiej sytuacji groziłoby 
późniejszym stwierdzeniem jej nieważności jako wydanej z naruszeniem przepisów o 
właściwości (art. 156 §1 pkt 1 K.p.a.). Co więcej w chwili obecnej sprawa na wniosek MOPS 
we Wrocławiu została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu 
rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.   
 W związku z powyższym uznać należy, iż działanie OPS było uzasadnione w 
zaistniałych okolicznościach a rozstrzygnięcie sporu przez NSA usunie powstałe wątpliwości 
i zapewni rozpatrzenie podań przez organ właściwy.  
 Odnośnie skargi na nie wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej należy stwierdzić, iż zgodnie z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
skarżąca pozostaje ubezpieczona do zakończenia postępowania dotyczącego przyznania jej 
świadczenia rentowego. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wyklucza wydanie 
wzmiankowanej decyzji a razie wcześniejszego wydania powoduje konieczność stwierdzenia 
jej wygaśnięcia (tak art. 54 ust. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).  
  
 
 
 
 
 


