
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ Nr 13/ 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 23.07.2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ił. Program posiedzenia:
Analiza skargi Pana R M z dnia 24 marca 2015 r. na działalność Kierownika
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie nienależytego 
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji zleconej -  zadanie w zakresie świadczeń 
rodzinnych, przekazaną do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu.

III. Przebieg posiedzenia:
Komisja zapoznała się z treścią skargi Pana R M oraz z pismem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z dnia 9.07.2015 znak SKO.I/40/643/2015/śr. Po analizie przekazanych pism 
oraz opinii prawnej dot. proceduralnego załatwiania tego typu spraw -  Komisja zdecydowała o 
przekazaniu skargi Wojewodzie Opolskiemu. Komisja opracowała projekt Uchwały RM (załącznik).

IV. Podjęto następujące wnioski:
Skargę należy zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazać Wojewodzie 
Opolskiemu, w załączeniu projekt uchwały w sprawie przekazania skargi.

V. Temat następnego posiedzenia:
Kontrola zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach".

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Komisja prosi o przygotowanie materiałów dotyczących realizacji zadania „Modernizacja ul. 
Korfantego w Zdzieszowicach". Komisja prosi o przybycie i przedstawienie tych materiałów V-ce 
Burmistrza -  Pana Artura Gasza.

Termin następnego posiedzenia: 7 sierpnia 2015 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 23 lipca 2015r.

1) Adamski Piotr -  Przewodniczący Komisj i

2) Maruszewski Marian -  V-ce Przewodniczący

3) Kuska Jan

4) Wenio Stanisław
C

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja



ŁwieM

z dnia 20 lipca 2015 r. 
Zatwierdzony przez....

f NiWrt imftwsły filt buefgs

UCHWAŁA N R ..... ............ .
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

rapća  prawdy

mgr TomrMt) Surmę

z d n i a 2015 r. 

w sprawie przekazania skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, zmiany: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 229 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zmiany: z 2014 r. poz. 
183, z 2015 r. poz. 211 i poz. 702) w związku z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Wojewodzie Opolskiemu do rozpatrzenia skargę Pana R; M z dnia
24 marca 2015 r. na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 
w zakresie nienależytego wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji zleconej - zadanie w zakresie 
świadczeń rodzinnych, przekazaną do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przekazania skargi i zawiadomienie skarżącego o przekazaniu skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

u* z dnia....................2015 r.

W dniu 15 lipca 2015 r. do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach została przekazana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze W Opolu - pismo z dnia 9 lipca 2015 r. Nr SKO .1/40/643/2015/śr skarga Pana R 

M zamieszkałego z dnia 25 marca 2015 r. na działalność Miejsko -

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie nienależytego wykonania zadań 

zleconych z zakresu administracji; rządowej w sprawie dotyczącej odmowy przyznania prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, terminów realizacji, interpretacji i stosowania prawa w decyzjach administracyjnych 

wydawanych przez upoważnionego przez Burmistrza Zdzieszowic zastępcę kierownika MGOPS. Skarga do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego została przekazana przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 

( 29 kwietnia 2015 r. Nr PSiZ.II. 1411.4,2015.MJ, celem załatwienia według właściwości. Jak wynika z pisma

Wojewody Opolskiego, dołączonego do przekazanej skargi, przekazanie skargi nastąpiło w związku z uzyskaną 

informacją z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, że w dniu 6 lutego 2015 r.

, strona wniosła odwołanie od decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zatem-skargę 

należy rozpatrzeć zgodnie z art. 234 k. p. a. w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga 

złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu wtoku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu wtoku 

postępowania odwoławczego. ' . ;

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w piśmie przekazującym skargę stwierdzą: W dacie wpływu 

skargi do Kolegium nie toczyło się przed tut. Organem żadne postępowanie administracyjne w sprawie Pana 

R M v stąd na zasadzie art. 229 pkt 2 k. p. a. skarga winna zostać rozpatrzona przez Radę

Miejską w Zdzieszowicach. W toku postępowania skargowego ustalono, iż Rada Miejska w Zdzieszowicach 

nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi.

Stosownie do art. 228 k. p. ą. skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie zaś 

z art. 229 pkt 2 k. p. a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia 

skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań łub działalności organów wykonawczych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek • 

organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - jest wojewoda 

lub organ wyższego stopniaPrzywołany1 przepis art. 229 pkt 2 k. p. a. wskazuje, iż uprawnienie to może być 

realizowane przez w/w organy tylko wówczas, gdy przepisy szczególne nie określają innych organów 

właściwych do rozpatrzenia skargi.

Przedmiotem skargi jest sprawa związana z nienależytym wykonywaniem zadań przez Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

w sprawie dotyczącej odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, terminów realizacji, 

interpretacji i stosowania prawa w decyzjach administracyjnych wydawanych przez upoważnionego do 

działania w tych sprawach przez Burmistrza Zdzieszowic zastępcę kierownika tej jednostki.

Id: C73238FC-C438-4AF7-8E47-9C4ED44F1356 • . ~~ ’ : Strona 1



f

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym z rodzajów świadczeń rodzinnych - art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

„art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjny” 

Zgodnie z art. 20 ust. 1-3 o świadczeniach rodzinnych:

„ art 20.1 Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej.

2. postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy.

3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej„ swego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika 
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy a także inną osobę na wniosek kierownika 
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, 
o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji ”

Organem właściwym w w/w sprawach w myśl cyt. ustawy jest burmistrz (art. 3 pkt 11 ustawy

o świadczeniach rodzinnych. Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem Nr SG.0050.407.2014 z dnia 14 maja

2014 r. na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnił Panią Alinę
• • te . ■' ■ ,

Tomaszewską, zastępcę kierownika MGOPS do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla 

opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Skoro zagadnienia objęte skargą wniesioną na działalność MGOPS w Zdzieszowicach oraz działającej w tym 

zakresie z upoważnienia Burmistrza zastępcę kierownika MGOPS dotyczą zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, a żaden inny przepis szczególny nie przewiduje w tym zakresie właściwości innego 

organu, to Wojewoda Opolski jest jedynym organem uprawnionym do rozpatrzenia skargi w sprawach

należących do zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej (art. 229 pkt 2 k. p. a.).
' . ! '

Wobec powyższego na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę należy przekazać 

Wojewodzie Opolskiemu.
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