
Projekt 
 
z dnia  29 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pleszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Pleszewie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Pleszewie, uznaje skargi z dnia 2 września 2022 r., 9 września 2022 r. oraz dwie skargi z dnia 
16 września 2022 r., złożone do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie 
w sprawie zasiłku stałego i celowego, za niezasadne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr ........................ Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia..........................2022 r. 

  
 
 
 

 
Do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie zostały złożone cztery 

skargi dotyczące przyznania zasiłku stałego i celowego przez mieszkańca Miasta i Gminy Pleszew.   
Skarżący w swoich skargach wskazywał, że:  
1) nieterminowo otrzymał zasiłek stały za miesiąc sierpień 2022 r., 
2) zasiłek ten przyznano mu w zaniżonej wysokości, 
3) decyzja przyznająca zasiłek została opatrzona inną datą niż data jej wydania. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pleszewie ustaliła, że Skarżący myli wysokość 
kryterium dochodowego z przysługującym mu zasiłkiem stałym. Skarżący mylnie wskazuje, że każda 
sprawa administracyjna winna być zakończona w terminie miesiąca, podczas gdy w rzeczywistości dla 
spraw szczególnie skomplikowanych termin ten nie powinien być dłuższy niż dwa miesięce.  
Zarzut opatrzenia decyzji inną datą wynika z wadliwego zrozumienia treści rozmowy telefonicznej i 
nałożenia się kilku rozmów, co wywołało u Skarżącego mylne przekonanie, iż w przypadku jego decyzji 
doszło do opatrzenia decyzji inną datą. W rzeczywistości  nie miało to miejsca. 

W związku z tym, Komisja podjęła uchwałę nr 15/2022 z dnia 29 września 2022 r. o uznaniu wyżej 
wymienionych skarg za niezasadne.  

Po zapoznaniu się przez Radę Miejską w Pleszewie z opinią i rekomendacją Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Miejskiej w Pleszewie, Rada stwierdza, iż podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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