
UCHWAtA Nr XXVII/184/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Kierownika Gminnego Osrodka 

Pomocy Spolecznej w Baboszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 raku 0 

samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 raku - Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. 

poz. 23 ze zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Uznaje za bezzasadn~ skarg~ wn iesion~ 271utego 2017 raku przez Pana Wieslawa F. 

na dzialalnosc Kierawnika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodnicz~cemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

PRZEW IlNI .ZI>, 'RADY 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr XXVII/184/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marca 2017 roku 

W dniu 27.02.2017 roku wplyn~la do Urz~du Gminy w Baboszewie skarga na 

dzialalnosc Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 

Skari~cy zarzucillekcewai~cy stosunek do jego osoby oraz niezalatwienie sprawy tj . 

skierowanie do domu pomocy spolecz nej. Pismem z dn ia 13.03.2017r. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Baboszewo poinformowal skari~cego oraz Kierownika 

GOPS 0 moiliwosci ustosunkowania si~ do zarzutow i zloien ia ewentu alnych 

wyjasnieri w sprawie. W odpowiedzi na ww. pismo w dniu 17.03.2017r. wplyn~ly do 

Urz~du Gminy w Baboszewie obszerne wyjasnienia Kierownika GOPS. Pani Kierownik 

wyjasnila ii skari~cy jest klientem GOPS w Baboszewie od 2012r., przebywaj~cym w 

schronisku dla bezdomnych w Warszawie. Otrzymuje pomoc w formie zasilku stalego 

oraz oplaca na jest za niego skladka na ubezpieczen ie zdrowotne. Ponadto skari~cy 

otrzymuje pomoc w formie zasilku celowego na dofinansowanie kosztow pobytu w 

schron isku. Kierownik wyjasni la, ie 22.02.2016r. do GOPS wplyn~ly dokumenty 

ska r;~cego dotycz~ce skierowania go do domu pomocy spolecznej. Z uwagi na mi~dzy 

innymi koricz~c~ si~ wa;nosc orzeczenia dotycz~q ustalenia niepelnosprawnosci, 

ustalenia terminu oczekiwania na miejsce w DPS, termin zatatwienia sprawy zQstat 

przedlu;ony (zawiadomienie z dnia 21.03.2016r.). GOPS w Baboszewie wyst~p il 

rownie; w lutym 2016 roku z wnioskiem do OPS w Warszawie - Dzieln ica Wola 0 

przeprowadzen ie wywiadu alimentacyjnego i ustalenia sytuacji materialnej doroslego 

syna skari~cego. Do chwi li obecnej nie udalo si~ pracown ikom socja lnym ww. osrodka 

przeprowadzic wywiadu srodowiskowego, pomimo podejmowan ia w ielokrotnych 

prob (pisma w dokumentacji GOPS w Baboszewie). Orzeczenie 0 niepelnosprawnosci 

skar;~cy dor~czyl GOPS w Baboszewie w lipcu 2016r. Wynika z niego,;e ma orzeczon~ 

niepelnosprawnosc w stopn iu umiarkowanym (do 31 marca 2019r.). Ponadto komisja 



orzekta, ze skarzqcy rna wskazania do pracy na stanowisku przystosowanyrn ora z, ie 

nie wymaga koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w 

zwiqzku ze znacznie ograniczonq moiliwosciq samodzielnej egzystencji. Drzeczenie to 

jest niespojne z zaswiadczen iem lekarskim z dnia 05.02.2016r. zalqczonym przez 

skarzqcego do wniosku 0 skierowanie do domu pomocy spol ecznej, z ktorego wynika, 

ii skariqcy wymaga calodobowej opieki na stale . Poproszono skarzqcego 0 odniesienie 

si~ do tych rozbieinoSci. Do dzis skari'lcy nie zaj'l l stanowiska w tej sprawie. Wyiej 

wym ienione okolicznosci oraz obowi'lzek wyczerpuj'lcego sposobu zebrania i 

rozpatrzenia materialu dowodowego, ktory ciqiy na organie administracj i publicznej 

nie pozwolily na za latwienie sprawy. Fakt ten nie wynika jednak z lekcewaiqcego 

stosunku do skari'lcego. Wprost przeciwnie GDPS w Baboszewie otacza skarz'lcego 

wszelkimi moiliwymi formami pomocy spolecznej i dqiy do jak najlepszego 

wyjasnienia stanu faktycznego. Jednoczesnie za leca s i ~ jak najszybsze zebranie 

materialu dowodowego i wydanie wlasciwej decyzji. 

W zwiqzku z powyiszym zasadne jest podj~cie przedmiotowej uchwaly. 

S/alVo lir 


