
 

 

UCHWAŁA   Nr XII/138/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 września 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie. 
  
 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 
r. poz. 60, 730 i 1133) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozpatruje się skargę Pani W. K. na działania Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, złożoną w dniu 22 sierpnia 2019r.  

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie w sprawie skargi, o której mowa w ust.1, o treści jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 
§ 3. Poucza się o treści art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), który stanowi, że: „W przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.”. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Załącznik do uchwały Nr XII/138/2019 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 26 września 2019 r. 

 
 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 
posiedzeniach w dniach 12 i 16 września 2019 r. rozpatrywała skargę Pani W. K. na działania 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie złożoną w 
dniu 22 sierpnia 2019 r. 
 
Na posiedzeniu komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami odnośnie zarzutów 
postawionych w skardze oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie. 
 

W oparciu o przedstawione wyjaśnienia pisemne oraz ustne Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie - Komisja skarg, wniosków  
i petycji ustaliła, co następuje:  
 
1. Odnosząc się do zarzutu jakoby Kierownik MGOPS „złośliwością oraz mściwością” 

wstrzymała świadczenie wychowawcze 500+ komisja ustaliła, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. 
w PBS Oddział w Bornem Sulinowie realizowane były świadczenia wychowawcze, rodzinne, 
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej. Do wypłaty na ten dzień 
uwzględniono również wszystkie świadczenia należne Pani K. , które zostały w tym dniu 
przez nią pobrane. Faktycznie na liście wypłaty świadczeń wychowawczych zamieszczona 
została adnotacja „proszę zgłosić się do MGOPS p.6”. Z wyjaśnienia wynika, że chodziło 
jedynie o kontakt z Panią K. , co wynikało z konieczności przeprowadzenia z nią rozmowy 
przez pracownika socjalnego, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, w związku z podjętą w dniu  
19 sierpnia br. interwencją w środowisku przez pracowników socjalnych. Nie wstrzymano, 
jak twierdzi skarżąca, wypłaty świadczenia wychowawczego, gdyż wstrzymanie świadczenia 
poprzedzone musiałoby być wydaniem przez organ decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 
23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego 
wymaga wystąpienia określonych okoliczności przewidzianych w tym przepisie,  
a w przypadku Pani K. nie wystąpiły te okoliczności. Brak jest zatem jakichkolwiek 
dowodów w sprawie, iż kierownik lub pracownik MGOPS-u wstrzymał wypłatę należnych 
skarżącej świadczeń. Brak jest także wyjaśnień pracownika banku, który faktycznie 
wstrzymał wypłatę świadczeń, jednakże komisja nie ma odpowiednich uprawnień aby 
przesłuchiwać tę osobę ani nawet nie posiada danych tej osoby. Zarzut ten okazał się zatem 
bezzasadny.  
 

2. Skarżąca zarzuca, że Kierownik MGOPS złośliwością wobec niej i Pana D. wstrzymuje 
wydanie decyzji na zasiłek okresowy i celowy na żywność. Z wyjaśnienia wynika, że do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w dniu 2 sierpnia 2019 r. wpłynęły dwa 
podania złożone przez ww. o przyznanie zasiłków okresowego i celowego na żywność dla 
rodziny. W dniu 13 sierpnia 2019 r. przeprowadzono środowiskowy wywiad rodzinny, a 
decyzje w tych sprawach przyznające świadczenia wydano w dniu 22 sierpnia 2019 r. 
Decyzje zostały przesłane Pocztą Polską i odebrane zostały przez adresata w dniu  
23 sierpnia 2019 r. W dniu 27 sierpnia br. Pani K. zrzekła się prawa do wniesienia odwołania 



od decyzji pozytywnych, składając stosowne oświadczenie na podstawie art. 127a kodeksu 
postępowania administracyjnego i złożyła podanie o wcześniejszą wypłatę przyznanych 
świadczeń. Wypłatę świadczeń przygotowano na dzień 28 sierpnia br. Próba telefonicznego 
skontaktowania się pracownika ds. świadczeń celem powiadomienia Pani K. o możliwości 
pobrania świadczenia, okazała się bezskuteczna. Ostatecznie przesłano powiadomienie drogą 
SMS, natomiast świadczenia zostały pobrane przez Panią K. dopiero w dniu 3 września 2019 
r. Skarżąca zwróciła się również o przyznanie zasiłku celowego na zakup rur miedzianych 
wraz z kolankami, trójnikami i zaworami do podłączenia grzejnika w kuchni i łazience w 
wysokości 500,00zł. W tej sprawie odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na to, że w 
takiej samej sprawie toczy się postępowanie z wniosku złożonego przez Pana D.  
Sprawa w wyniku odwołania została przekazana do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie celem rozstrzygnięcia. Do dnia posiedzenia komisji nie 
wpłynęła decyzja tego organu. Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania 
administracyjnego zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub  
z innych uzasadnionych przyczyn postępowania nie może być wszczęte, organ administracji 
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku Pani K. 
taką uzasadnioną przyczyną jest m.in. toczące się już w tej samej sprawie inne postępowanie. 
Na postanowienie złożone zostało przez Panią K. w dniu 27 sierpnia 2019r. zażalenie, a w 
dniu 29 sierpnia 2019 r. sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie celem rozstrzygnięcia. 

 
 Reasumując powyższe ustalenia Komisja skarg, wniosków i petycji uznała,  
że postępowanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej było prawidłowe  
i prowadzone w granicach upoważnień ustawowych.  
 
 W rezultacie skargę uznano za bezzasadną. 

 
 
Podpisy Komisji: 
 

1. Artur Malinowski (przewodniczący) ............................ 

2. Magdalena Bugiel (członek) ......................................... 

3. Karolina Fornal (członek) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęła skarga Pani W. K. na działania Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.  

Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych jest rada gminy.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


