
UCHWAŁA NR XXIX/260/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Odolanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 poz. 446 ze zmianami) oraz art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt. 3, art. 237 § 1 i § 3-4 oraz 
art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze 
zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę na bezczynność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie 
złożoną przez Beneficjenta tego Ośrodka, która wpłynęła do Rady Gminy i Miasta Odolanów dnia 23 maja 
2017 r., uznać za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop

Id: EFE36174-8E04-4CDE-8048-9CA3EBB54426. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2,
jest rada gminy.

Do Rady Gminy i Miasta Odolanów dnia 23 maja 2017 r. wpłynęła skarga Beneficjenta Miejsko -
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotycząca bezczynności
Kierownika tego Ośrodka.

Działając na podstawie § 120 ust. 3 pkt. 1 Statutu Gminy i Miasta Odolanów przyjętego Uchwałą Rady
Gminy i Miasta Odolanów nr XXXI/230/13 dnia 25 lutego 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Odolanów przekazał skargę Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Odolanów
w celu jej rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Na podstawie zebranego wiarygodnego materiału dowodowego oraz po wysłuchaniu na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Kierownika i Pracownika Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Odolanowie, Komisja Rewizyjna uznała, że przedmiotowa skarga nie ma uzasadnienia. Wszelkie
działania podejmowane w odpowiedzi na składane przez Skarżącego w roku 2017 wnioski o przyznanie
świadczenia z pomocy społecznej były przeprowadzane w terminie, a wydawane decyzje miały
uzasadnienie w przepisach prawa. Żaden ze złożonych wniosków nie pozostał bez odpowiedzi. I tak:

1) na wniosek z dnia 31 marca (data wpływu do MGOPS 04 kwietnia) wydano 3 decyzje:

- MGOPS.4611.10.2017.1 z dnia 24 kwietnia; wysłano dnia 24 kwietnia;

- MGOPS.4610.26.2017 z dnia 24 kwietnia; wysłano dnia 24 kwietnia;

- MGOPS.4612.62.2017.I z dnia 24 kwietnia; wysłano dnia 24 kwietnia;

2) na wniosek z dnia 14 marca (data wpływu do MGOPS 16 marca) wydano 3 decyzje:

- MGOPS.4610.24.2017 z dnia 7 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

- MGOPS.4611.08.2017.1 z dnia 7 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

- MGOPS.4612.59.2017.1 z dnia 7 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

3) na wniosek z dnia 20 marca (data wpływu do MGOPS 22 marca) wydano 3 decyzje:

- MGOPS.4610.25.2017 z dnia 10 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

- MGOPS.4611.09.2017.1 z dnia 10 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

- MGOPS.4612.60.2017.1 z dnia 10 kwietnia; wysłano dnia 10 kwietnia;

4) na wniosek z dnia 28 lutego (data wpływu do MGOPS 28 lutego) wydano 1 decyzję:

- MGOPS.4612.49.2017.I z dnia 24 marca; wysłano dnia 27 marca;

5) na wniosek z dnia 15 lutego (data wpływu do MGOPS 15 lutego) wydano 1 decyzję:

- MGOPS.4619.22.2017.I z dnia 24 lutego; odebrał osobiście dnia 28 lutego;

6) na wniosek z dnia 31 stycznia (data wpływu do MGOPS 03 lutego) wydano 3 decyzje:

- MGOPS.4612.36.2017.I z dnia 13 lutego; odebrał osobiście dnia 15 lutego;

- MGOPS.4610.09.2017 z dnia 13 lutego; odebrał osobiście dnia 15 lutego;

- MGOPS.4611.05.2017 z dnia 13 lutego; odebrał osobiście dnia 15 lutego.

W badanym okresie wydano 14 decyzji, w tym 3 przyznające świadczenia. Odmowa spowodowana była
za każdym razem przekroczeniem przez Skarżącego kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Wszystkie decyzje zostały wydane i wysłane na adres do korespondencji wskazany
przez Wnioskodawcę w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami).

Ponadto MGOPS w Odolanowie podjął wielokrotnie próbę pomocy Skarżącemu w rozwiązaniu jego
trudnej sytuacji życiowej. Skarżący odmawiał jednak przyjęcia jakiejkolwiek pomocy niepieniężnej, czego

Id: EFE36174-8E04-4CDE-8048-9CA3EBB54426. Podpisany Strona 1



dowodem są następujące dokumenty:

- notatka służbowa z dnia 13 lutego 2017 r. z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej ze Skarżącym
z dnia 13 lutego, podczas której pracownik zaproponował skierowanie do noclegowni. Skarżący odmówił
pobytu w takim miejscu;

- oświadczenie Skarżącego z dnia 15 lutego, że nie wyraża zgody na pobyt w noclegowni;

- notatka służbowa z dnia 15 lutego 2017 r. z wizyty Skarżącego w MGOPS w Odolanowie, podczas
której odmówił przyjęcia odzieży z MGOPS. Przyjął proszek do prania, pastę do zębów, szampon do
włosów;

- notatka służbowa z dnia 9 marca 2017 r. z rozmowy telefonicznej, podczas której pracownik złożył
Skarżącemu propozycję skierowania do Schroniska w Ostrowie Wielkopolskim lub Środowiskowego Domu
Samopomocy w Liskowie. Skarżący kategorycznie odmówił przyjęcia tego skierowania, jak również
odmówił poszukiwania pokoju czy mieszkania do wynajęcia;

- oświadczenie Skarżącego z dnia 8 marca 2017 r., że nie oczekuje skierowania go do schroniska;

- oświadczenie Skarżącego z dnia 14 marca 2017 r., że nie wyraża zgody na pobyt w schronisku;

- oświadczenie Skarżącego z 31 marca 2017 r., że nie wyraża zgody na pobyt w schronisku;

- oświadczenie Skarżącego z dnia 13 kwietnia 2017 r., że rezygnuje z udziału w Programie Operacyjnym
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020;

- odmowa Skarżącego przyjęcia odzieży używanej zgromadzonej w MGOPS (informacja zawarta
w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego stanowiącym dokumentację do wniosku
o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej z dnia 31 marca 2017 r.);

- notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z dnia 24 marca 2017 r., podczas której Skarżący odmówił
pobytu w jakimkolwiek schronisku na terenie całego kraju.

Powyższe dowody wskazują na to, że zarzuty podniesione w przedmiotowej skardze z dnia 20 kwietnia
2017 r. dotyczące bezczynności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Odolanowie są nieuzasadnione.

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym wyjaśnienia złożone na posiedzeniu
komisji należy ocenić, że nie zachodzi bezczynność Kierownika MGOPS w Odolanowie, ani jego
pracowników. Wszelkie podania, wnioski zostały rozpatrzone w terminach określonych w obowiązujących
przepisach i nie pozostały bez rozpatrzenia. Negatywne rozstrzygnięcia sprawy dla Skarżącego
nie uzasadniają zaś uznania, że należałoby ocenić zachowanie kierownika MGOPS i jego pracowników
w kategoriach bezczynności. W ocenie Komisji Rewizyjnej postępowanie kierownika i całego Ośrodka
Pomocy Społecznej było prawidłowe.

Informuje się Skarżącego, iż zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami) "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".

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy i Miasta Odolanów

Marian Dolata
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