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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 12 stycznia 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jan Flis
- Przewodniczący
2. Marzena Chmielowiec - Członek
3. Ryszard Szafran
- Członek
4. Andrzej Wołosz
- Członek
Na wstępie posiedzenia komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego komisji, którym
w głosowaniu 4 głosami „za” został wybrany Andrzej Wołosz.
Przedmiotem obrad komisji była:
Skarga wniesiona przez… zam. Nowa Dęba, dotycząca działalności Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w zakresie udzielenia pomocy rodzinie
… oraz niewłaściwego gospodarowania środkami publicznymi.
Komisja zapoznała się z:
1) pismem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie skierowującym
skargę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością przez Radę Miejską,
2) pismem … z 10 listopada 2014 r. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie dotyczącym udzielania pomocy rodzinie … przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.
Komisja wysłuchała wyjaśnień Leszka Mirowskiego – kierownika MG Ośrodka Pomocy
Społecznej, który poinformował, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane między
innymi na wniosek osoby zainteresowanej, co miało miejsce w przypadku pana … .
Decyzja o przyznaniu świadczenia poprzedzona jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu
środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej dochodowej i majątkowej danej
osoby bądź rodziny. Kierownik dodał, że … spełniał warunki do przyznania świadczeń oraz
poinformował o rodzaju udzielonej pomocy. Komisja zapoznana została z sytuacją rodzinną oraz
zdrowotną pana … , któremu w świetle stosownego orzeczenia został przyznany stopień
niepełnosprawności. Dalej kierownik L. Mirowski oraz konsultant prawny ośrodka Maria
Tomczyk poinformowali komisję nt warunków jakie w świetle ustawy o pomocy społecznej
musi spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w postaci zasiłku stałego bądź
okresowego i innych form pomocy. Konsultant prawny dodała, że przyznane panu …
świadczenia są zgodne z jego sytuacją oraz obowiązującymi przepisami. Od strony formalnoprawnej nie wystąpiły do chwili obecnej żadne przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie
odmowy przyznania zasiłku stałego.
Ponadto komisja wysłuchała wyjaśnień Małgorzaty Tomasiewicz- starszego specjalisty pracy
socjalnej w MG OPS, która dwa razy w roku przeprowadzała u pana … wywiady środowiskowe.
Wyjaśnienia dotyczyły sytuacji rodzinnej i warunków mieszkaniowych oraz przyznanych na
jego wniosek świadczeń.
Dyskusja:
Komisja stwierdziła, że wiele wątków poruszonych w skardze na działalność kierownika MG
OPS nie ma związku ze świadczeniami z pomocy społecznej, którymi objęty jest pan … .
Sprawa przyznania mieszkania komunalnego byłej żonie nie ma związku z pomocą społeczną.
Przewodniczący komisji Jan Flis, od wielu lat członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
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przy Burmistrzu Miasta i Gminy Nowa Dęba, która jest organem opiniodawczo-doradczym przy
kwalifikacji osób do wynajmu lokalu komunalnego, poinformował na temat sytuacji
mieszkaniowej rodziny … , której wraz z 5 dzieci został przyznany lokal komunalny.
Kierownik MG OPS poinformował komisję, że Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu odmówiła
wszczęcia dochodzenia po zawiadomieniu … w sprawie doprowadzenia w latach 1994 do
listopada 2014 r. do niekorzystnego rozporządzania mieniem o łącznej wartości ok. 41.928,- zł
poprzez wprowadzenie w błąd, co do sytuacji rodzinnej i materialnej, skutkującej przyznaniem
świadczeń rodzinie … przez MG OPS w Nowej Dębie.
Dalszych wyjaśnień w sprawie udzieliła Elżbieta Gil Sekretarz, która poinformowała, że pani …
przysługiwały świadczenia alimentacyjne na dzieci, co odbywało się zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Komisja jest w posiadaniu informacji, że pomiędzy panią … , a panem … istnieje konflikt
dotyczący dojazdu do działki. W tej sprawie … wnosiła skargi do różnych instytucji w tym do
sądu. Sekretarz dodała, że sprawa o zasiedzenie służebności gruntowe drogi koniecznej toczy się
w sadzie rejonowym w Tarnobrzegu.
Ustalenia:
Zadania gminy dotyczące udzielania pomocy w zakresie poruszanym w skardze realizuje
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, co miało
również miejsce w przypadku … , po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w
celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Zasadność udzielanych
świadczeń była weryfikowana przez pracownika socjalnego OPS.
Pan … spełniał warunki do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, pomocy rzeczowej
oraz zasiłku okresowego, a od momentu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, do
przyznania zasiłku stałego. Świadczenia udzielane przez OPS przyznawane były zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Komisja stwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba przyznawał … i jej dzieciom
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia przyznawane były na wniosek, po spełnieniu
warunków określonych w ustawie.
W kwestii przyznania mieszkania dla … i jej dzieci przez Urząd Miasta i Gminy ustalono, że
wniosek o przydział mieszkania złożyła 7 marca 2005 r. Wniosek został rozpatrzony przez SKM
działającą przy Burmistrzu Miasta i Gminy Nowa Dęba i … umieszczona została na wykazie
osób kierowanych do przydziału lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy na 2005 r. SKM
dokonała sprawdzenia warunków mieszkaniowych i bytowych rodziny … na co został
sporządzony protokół potwierdzający sytuację rodziny. Przydział lokalu dokonany został
22.10.2009 r.
Wnioski:
Komisja po zapoznaniu się ze sprawą opisaną w skardze, wyjaśnieniami Kierownika,
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz Sekretarza
Gminy stwierdziła, że działania podejmowane zarówno przez Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba były zgodne z obowiązującym prawem.
Komisja nie dopatrzyła się świadomego i celowego wyłudzania środków publicznych przez
rodzinę … oraz niewłaściwego gospodarowania tymi środkami przez jednostki samorządowe.
Mając powyższe na uwadze komisja uznaje wniesioną skargę na czynności kierownika OPS za
bezzasadną.
Przewodniczący Jan Flis powiedział, że projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia
skargi, w której komisja uznaje skargę … za bezzasadną zostanie przedstawiony na styczniowej
sesji Rady Miejskiej..
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W wolnych wnioskach komisja rozważała plan pracy na 2015 rok, jednocześnie przewodniczący
wniósł do członków o zastanowienie się, które jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz jakie
zagadnienia będą przedmiotem kontroli komisji w 2015 roku.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:
1. Jan Flis

- Przewodniczący

..................................

2. Andrzej Wołosz

- Zastępca Przewodniczącego ..................................

3. Marzena Chmielowiec - Członek

..................................

4. Ryszard Szafran

……………………..

Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

- Członek

