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UCHWAŁA NR XLIV/448/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000r. Nr 98, poz. 1971 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią Janinę Kotwicką i Panią Jolantę 
Michalską i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Powyższą skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania 
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/448/10

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 3 listopada 2010 r.

Ustosunkowując się do skargi wniesionej przez Panią Janinę Kotwicką oraz Panią Jolantę Michalską na 
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie po zapoznaniu się 
z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
wyjaśnia, co następuje: 

Rodzina Pani Zofii Pyrdy zam. Lubcz 42 jest znana pracownikom tut. Ośrodka, od 2003r. korzysta z różnych 
form pomocy są to: zasiłki celowe na żywność, leki, opał oraz zasiłki okresowe, praca socjalna. 

Syn w/w Tomasz Pyrda pobierał do końca sierpnia br. zasiłek stały oraz pielęgnacyjny (obecnie oczekuje na 
ustalenie stopnia niepełnosprawności). 

Nieprawdą jest, że Pani Jolanta Michalska zgłosiła trudną sytuację w rodzinie Państwa Pyrdów (ostatnia 
wizyta w Ośrodku P. Michalska była w 2009r. z podaniem o opłatę obiadów dla swoich dzieci). Podczas 
wielokrotnych wizyt w domu w/w pracownik socjalny wraz psychologiem nie mieli kontaktu z Panem Józefem 
Pyrdą, ponieważ jego żona nie życzyła sobie, aby udzielić mu pomocy twierdząc, że tylko ona może się nim 
opiekować. 

Pan Józef Pyrda był osobą uzależnioną od alkoholu, nie wyrażał zgody na leczenie odwykowe, sprawa była 
skierowana do sądu w lipcu 2008r. Rodzina była w tym czasie objęta nadzorem kuratora zawodowego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie pochówku Pana Józefa Pyrdy skontaktował się z najbliższą rodziną 
i zakładem pogrzebowym w celu zorganizowania pogrzebu i załatwienia sprawy w ZUS. 

Pracownik socjalny po rozmowie z Panią Zofią Pyrdą ustalił, że pogrzebem i załatwieniem wszelkich 
formalności zajmie się jej pełnoletnia córka Pani Krystyna Pyrda, która zamieszkuje w rodzinie Państwa 
Orłowskich w Tarnowie Grodkowskim. 

Nieprawdą jest, że Pani Helena Brzezińska odmówiła udzielenia pomocy rodzinie. Pracownik socjalny nie 
miał żadnego kontaktu z Panią Kotwicką i Panią Michalską, więc nie mogły paść słowa cytowane w piśmie. 

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka posiadają ryczałt na dojazdy do wszystkich zgłaszających się klientów OPS 
oraz nagłych interwencji. 

W trakcie rozmowy z pracownikiem socjalnym Pani Pyrda zaprzeczyła, że otrzymała pomoc ze strony 
środowiska jedynie dostarczono pralkę (która, była zepsuta). 

Po śmierci męża Pani Zofia Pyrda podjęła leczenie, relacje z córką znacznie się poprawiły. Pracownik 
socjalny pomagał córce Krystynie w załatwieniu skierowania i przewiezienia Pani Zofii na oddział 
psychiatryczny w Brzegu, gdzie przebywa do nadal. Podczas pobytu w szpitalu, w domu w/w zostały 
przeprowadzone remonty( malowanie pokoju, naprawa pieców). 

Pani Zofia Pyrda ze względu na brak własnych środków finansowych w dalszym ciągu jest objęta dalszą 
pomocą finansową przez tut. Ośrodek. 

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest w kontakcie z lekarzem prowadzącym, który 
poinformował, iż pacjentka jest pod obserwacją, gdyż wcześniej choroba psychiczna u Pani Zofii Pyrdy nie 
została zdiagnozowana. 

Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc w formie zasiłków celowych wydatkował w 2009r. kwotę 81 184,23 
zł (z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, leków, na dofinansowanie do opłat energii, gazu itp.) 

Z programu rządowego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na zakup żywności została przeznaczona 
kwota ze środków własnych 30 266,48 zł, z dotacji 43 455,52 zł razem 73 722 zł. Ogółem na zasiłki celowe 
w 2009r. wydatkowano kwotę 154 906,23 zł. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 


