UCHWAŁA NR XXIII/213/16
RADY GMINY BRANICE
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 września 2016r. na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Branicach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie,
uznaje skargę za nieuzasadnioną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Branice
Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/213/16
Rady Gminy Branice
z dnia 21 listopada 2016 r.
Uzasadnienie
Rada Gminy Branice w dniu 21 listopada 2016r. uznała skargę za nieuzasadnioną.
Przedmiotem rozpatrywanej skargi, skierowanej do Rady Gminy Branice za pośrednictwem Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Opolu była nieprawidłowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
Na podstawie informacji przekazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono.
Skarżąca liczy 58 lat, zamieszkuje samotnie w budynku jednorodzinnym, składającym się z dwóch pokoi i
kuchni. Zawodowo nie pracuje, jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach jako
bezrobotna bez prawa do zasiłku. W/w ma czterech synów, którzy posiadają własne rodziny i mieszkają osobno.
Od 2006 r. stale korzysta z zasiłków celowych i okresowych, brała również udział w szkoleniach realizowanych
w ramach projektów organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Aktualnie w Ośrodku Pomocy
Społecznej realizowany jest projekt w ramach RPOWO na lata 2014-2020, do którego skarżąca zgłosiła się, lecz
nie została zakwalifikowana, ponieważ głównym kryterium naboru było posiadanie III profilu pomocy
ustalonego z PUP w Głubczycach. Skarżąca posiada II profil co utrudniło zakwalifikowanie jej do uczestnictwa
w w/w projekcie. Z opinii Ośrodka wynika że klientka jest osobą roszczeniową, niezadowoloną z życia,
negatywnie nastawioną do ludzi, podejrzewa wszystkich o złe zamiary, we wszystkich widzi wrogów, twierdzi
również, że jest śledzona, a w stosunku do pracowników OPS snuje ciągłe zarzuty. Często obraża się na
pracowników OPS i uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Twierdzi, że ” w szkoleniach
biorą udział tylko osoby które mają u nas przywileje,” z pomocy finansowej korzystają osoby, które mają
samochody i wykonują to co zlecają im pracownicy socjalni,” urzędnicy siedzą za biurkami i wysługują się
gońcami”, ponadto nie rozumie zapisu w decyzji, że określoną kwotę przeznacza się na opłacenie wyżywienia
w jadłodajni – chodzi nam tutaj o opłacenie wyżywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla naszych
mieszkańców bezdomnych przebywających w schroniskach.
Skarżąca korzysta również z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2016r. była to pomoc udzielona
trzy krotnie. Brała również udział w projekcie (2010r.) organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej i
ukończyła szkolenie: trening umiejętności społecznych, tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów,
autoprezentacja, terapia zwalczania agresji, sprawdzone rady superniani, warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy.
Zarzuty wskazane w skardze nie znajdują odzwierciedlenia w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania
Ośrodka prowadzone są na zasadzie traktowania podopiecznych i nie ma podziału na lepszych i gorszych.
Zasiłki przyznawane są w zależności od dochodów, zasobów ośrodka i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.
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