
UCHWAŁA XXXVII/265/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 lutego 2018 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 2017 r., 
poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130)  oraz  art. 231 i 234 w związku z art. 3 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257, Dz. U z 
2018 poz. 149) - Rada Gminy Olszanka uchwala, co  następuje:

§ 1. Rada Gminy Olszanka uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią S.C.  
na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach i przekazuje skargę Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu w Opolu do rozpatrzenia według właściwości.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej  Rady Gminy Olszanka zobowiązując  do przesłania 
Skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

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

Skarga wniesiona przez Panią S.C. dotyczy przyznania zasiłku celowego, przyznawanego na podstawie

art. 36 ust.1 lit. c i art. 39 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1769 z późn. zmianami). Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt. 5 tej ustawy, przyznawanie i

wypłacanie zasiłków celowych jest zadaniem własnym realizowanym przez Gminę.

Stosownie do przepisu art. 234 pkt 1 k.p.a. zamieszczonego w Dziale VIII - Skargi i wnioski, w sprawie,

w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Oznacza to, że skarga wniesiona w związku z treścią decyzji

organu pierwszej instancji, w terminie przewidzianym w ustawie do złożenia odwołania, podlega

rozpatrzeniu jako odwołanie od tej decyzji.
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