
UCHWAŁA NR XVI/145/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z § 62 pkt 1 Statutu 
Gminy Kłodawa (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002), Rada Gminy 
Kłodawa postanawia: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 
złożoną przez pana H.B. 

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Dnia 17 września 2019 pan H.B złożył w tut. Urzędzie skargę na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodawie. Pan H.B zarzuca Pani kierownik nieprawidłowości przy realizacji zadania
zleconego – zasiłku celowego dla rodzin, które poniosły straty na skutek niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych.

Wójt Gminy Kłodawa zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) przekazał Radzie Gminy Kłodawa przedmiotową skargę celem jej rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, wykonując dyspozycje zawarte w § 60 Statutu Gminy Kłodawa
(Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002) przekazał skargę do analizy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające,
w trakcie którego m.in. zapoznała się z przedmiotem skargi, wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez
Kierownika GOPS oraz protokołem z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Wójta w GOPS po
zgłoszeniu nieprawidłowości przez pana H.B. Wynikiem tych prac jest opinia Komisji oraz projekt uchwały
Rady Gminy.

Skarżący poddaje w wątpliwość podstawę okazywania przez mieszkańców kosztorysów i rachunków –
„Na jakiej podstawie wprowadzano w błąd mieszkańców o przedstawieniu tych dokumentów?”. W wyniku
kontroli i złożonych wyjaśnień przez pracowników socjalnych GOPS w Kłodawie ustalono, co następuje:

- podstawą przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest art.107 ustawy o pomocy
społecznej. W ust.5d tego artykułu jest zawarta podstawa prawna okazania np. szacunkowych kalkulacji
poniesionych strat. Chodzi o uprawdopodobnienie prawidłowości i zasadności oszacowania przez osobę
(lub rodzinę) faktycznie poniesionych strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

(„5d. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają
potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można domagać się
takiego oświadczenia lub dokumentu.”).

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie (znak: DOLiZK-IV-775-1/2016) określił
również, iż „4.Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej”.

W ocenie kontrolującego, pracownicy GOPS mogli prosić wnioskodawców o okazanie kosztorysów
lub innych dowodów poniesionych wydatków, szczególnie w sytuacji, gdy szkody wyrządzone
niekorzystnym zjawiskiem zostały częściowo naprawione przez wnioskodawcę lub zachodziły wątpliwości,
co do prawidłowości oszacowania strat.

Kontrola przeprowadzona przez Wójta wykazała, iż w żadnym przypadku mieszkańcy nie byli
informowani, o konieczności przedstawienia kosztorysów lub rachunków, jako warunku koniecznego do
uzyskania wsparcia. W tym zakresie zarzuty skarżącego nie zasługują na uznanie.

Trudno uznać za zasadny kolejny zarzut, iż „nie było żadnej oficjalnej informacji na temat składania
wniosków o odszkodowania za uszkodzone dachy”, skoro pracownicy GOPS docierali bezpośrednio do
pokrzywdzonych, którzy sugerowali, iż potrzebują pomocy. Do 21 czerwca aż 37 rodzin zgłosiła potrzebę
uzyskania wsparcia. Do wszystkich tych osób dotarli pracownicy GOPS. Po tym okresie wpłynęło od
Mieszkańców jeszcze 7 kolejnych wniosków: pierwszy z nich 12.07.2019r., kolejne 17.07.2019r.,
18.07.2019r. i 19.07.2019r.

Z protokołu pokontrolnego wynika, że pracownicy po 21 czerwca 2019r. przekazywali informację
mieszkańcom, iż wcześniej złożone wnioski zostały wysłane do LUWu i że nie wiadomo, czy zostaną
zakwalifikowane do rządowego wsparcia jeszcze te wnioski, które będą wpływały do GOPS. Ponadto
podczas całego okresu zbierania wniosków oraz szacowania strat, powstałych w wyniku niekorzystanych
zjawisk atmosferycznych kierownik oraz pracownicy GOPS byli w stałym kontakcie z Sołtysem
Wojcieszyc.

13 czerwca 2019r. na fanpagu - profil Sołectwa Wojcieszyce na Facebooku została umieszczona
informacja „(…) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są przyjmowane wnioski o pomoc związaną ze
zniszczeniami. (…) Więcej informacji w GOPS Kłodawa”.
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Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić iż nie doszło do naruszenia przepisów prawa w zakresie
przyznawania zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie szkód powstałych w wyniku gradobicia
i ulewnych deszczy. Zadanie było realizowane w sposób rzetelny, a zasiłki były przyznawane i wypłacane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Analiza treści złożonej skargi w świetle faktów oraz obowiązujących przepisów prowadzi do
jednoznacznego wniosku, iż jest ona w całości bezzasadna.
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