
 

UCHWAŁA   Nr VIII/91/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

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

Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego. 
  
 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozpatruje się skargi Pana J. D. na działania Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego, złożone w 
dniach 10 i 18 kwietnia 2019 r.  

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie w sprawie skarg, o których 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 skarg. 

 
§ 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 VIII/91/2019 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 maja 2019 r. 

 
 
 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na posiedzeniu 
w dniu 16 maja 2019 r. rozpatrywała skargi Pana J. D. na działania Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego. 

 
W oparciu o przedstawione wyjaśnienia Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, co 

następuje:  
 
1. Odnośnie zarzutu zaniżania zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na żywność i opał 

Komisja podtrzymuje stanowisko wyrażone w pkt 2 załącznika do uchwały Nr VI/69/2019 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi 
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie.  
 

2. Odnośnie zarzutu zaniżania zasiłków okresowych lub celowych, aby zaoszczędzić pieniądze 
na podwyżki i premie dla pracowników i Kierownika OPS oraz tworzenia biurokracji 
Komisja podtrzymuje stanowisko wyrażone w pkt 3 i 4 załącznika do uchwały Nr 
VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie  
rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie. 

 
3. W kwestii zarzutu opieszałej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja podtrzymuje 

stanowisko wyrażone w pkt 1 załącznika do uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działania 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 

 
4. Odnosząc się do zarzutu wydawania artykułów żywnościowych układami i znajomościami 

Komisja podtrzymuje stanowisko wyrażone w pkt 6 załącznika do uchwały Nr VII/83/2019 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia 
skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. Z informacji uzyskanej od Kierownika OPS wynika, że skarżący pobrał żywność 
z tut. Ośrodka w dniu 21 marca 2019 r. W miesiącu kwietniu tut. Ośrodek nie otrzymał 
dostawy żywności z powodu wykorzystania już przez Powiat Szczecinecki przysługującego 
limitu. 

 
5. W odniesieniu do zarzutu niezapewnienia zasiłku celowego na dojazdy na kurs do 

Szczecinka ustalono, że w dniu 5 września 2017 r. skarżący rozpoczął kurs księgowości w 
ramach projektu „Droga do pracy” – programu na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia 
wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 
powyżej 29 roku życia. Organizator projektu MROZEK MACIEJ „EKSPERT” z Bydgoszczy 
w ramach projektu zapewniał jego uczestnikom pokrycie kosztów indywidualnego planu 
działania, kompleksowego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa 
pracy, kursów zawodowych oraz staży, w tym kosztów: dojazdów, materiałów 
szkoleniowych, specjalistycznych badań lekarskich/psychotechnicznych, jednego podejścia 
do egzaminu zewnętrznego i dokumentów poświadczających kwalifikacje, ubezpieczenie 



NNW, refundację kosztów opieki nad osobą zależną. Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy 
Społecznej odmówił decyzją pomocy na pokrycie kosztów dojazdu na kurs, od której  
skarżący wniósł odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie utrzymało  
w mocy zaskarżoną decyzję wskazując na fakt, że nie ma możliwości przyznania 
odwołującemu pomocy finansowej i dublowania środków publicznych. 
 

6. Odnośnie zarzutu zatrudniania pracowników po znajomości i układami Komisja podtrzymuje 
stanowisko wyrażone w pkt 6 załącznika do uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia skarg na działania 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 

7. W kwestii zarzutu nieładu i nieporządku panującego w Ośrodku, Komisja podtrzymuje 
stanowisko wyrażone w pkt 4 załącznika do uchwały Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Skarżący 
zarzuca także, że w Ośrodku panuje bezprawie i prywatka, jednakże nie poparł tych słów 
żadnymi argumentami. W związku z tym ten zarzut nie był przedmiotem obrad komisji. 

 
8. Odnosząc się do twierdzenia, że w dokumentacji Ośrodka znajduje się nieprawdziwa 

informacja, że Pan D. był osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy ustalono, że 
skarżący taką informację wywiódł z treści decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koszalinie, czyniąc z tego zarzut „samych kłamstw i pomówień”. Z 
wyjaśnień Kierownika OPS wynika, że w dokumentacji przekazanej do SKO wraz z 
odwołaniem Pana D. zawarta była informacja, że Pan D. jest osobą bezrobotną 
zarejestrowaną w urzędzie pracy. Zamieszczenie przez SKO w swojej decyzji odmiennej 
informacji wynikało z błędu pisarskiego popełnionego przez Skład Orzekający. Dniu 24 
kwietnia 2019 r. Kierownik OPS wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Koszalinie z wnioskiem o zweryfikowanie błędu i jego poprawienie poprzez wydanie 
sprostowania do decyzji, mając na uwadze powstałe z tego powodu roszczenia skarżącego. W 
dniu 26 kwietnia 2019 r. SKO wydało postanowienie prostujące przedmiotowy błąd. Błąd i 
ustalenia co do statusu Pana D. nie miały jednak wpływu na stanowisko SKO wyrażone w 
decyzji utrzymującej w mocy decyzję OPS w przedmiocie odmowy przyznania wyżej 
wymienionemu zasiłku celowego. 

 
9. Odnosząc się do zarzutu „złośliwości i mściwości”, czego wyrazem miało być przetrzymanie 

decyzji i przesłanie ich pocztą w dniu 15 kwietnia 2019 r., z wyjaśnienia Kierownika OPS 
wynika, że decyzje wydane w dniu 8 kwietnia 2019 r. nadane zostały w placówce pocztowej 
w dniu 12 kwietnia 2019 r., a odebrane zostały przez Pana D. w dniu15 kwietnia 2019 r. 
Świadczenia przyznane przedmiotowymi decyzjami zostały wypłacone w dniu 18 kwietnia 
2019 r., a więc w terminie wypłat przewidzianym w kwietniu 2019 r. Bez względu na to, czy 
decyzja zostanie odebrana osobiście przez stronę, czy też zostanie jej przesłana pocztą, okres 
po jakim decyzja staje się ostateczna, wynosi zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 
administracyjnego 14 dni od daty jej doręczenia (odstępstwem od tej zasady są regulacje 
zawarte w art. 127a §1 i 2 KPA). Nieprawdą okazało się więc twierdzenie skarżącego, że 
należne świadczenia za kwiecień wynikające z wydanej decyzji wypłacone zostaną na 
początku maja 2019 r., bowiem zostały wypłacone w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

 
 
 
 



 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 skargi uznano za bezzasadne. 

 
 
Podpisy Komisji: 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 
 

W dniach 10 i 18 kwietnia 2019 r. wpłynęły skargi Pana J. D. na działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika 
socjalnego.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


