
Uchwała Nr XXXI/238/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 21 sierpnia 2013r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodawie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. Nr 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) uchwala się, co następuje: 

§1. Po rozpatrzeniu skargi pana……………………. na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w 

uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o 

sposobie załatwienia skargi. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

       Andrzej Legan 

 

 

  



UZASADNIENIE 

Pan……………………. zwrócił się ze skargą na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie do Starosty Powiatu Gorzowskiego, Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, skarżąc się na: 

1) permanentne odmawianie zasiłków; 

2) przedkładanie jemu ofert prac społecznie – użytecznych, pomimo jego wielokrotnej 

prośby aby tego nie czynić. 

Powyższe organy w myśl art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazały 

skargę do Rady Gminy Kłodawa, jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi.  

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa stosownie do art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) przyjął, iż przedmiotowa skarga powinna być 

rozpatrzona przez Radę Gminy Kłodawa jako skarga na kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przekazał skargę dla Komisji Rewizyjnej w celu 

wyjaśnienia zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie 

wyjaśniające i stwierdziła, że  nie należy rozpatrywać skargi, ponieważ zawiera ona zarzuty 

osobowe w stosunku do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie odnosi się 

do sposobu funkcjonowania jednostki organizacyjnej.  

Rada Gminy Kłodawa po zapoznaniu się ze skargą i przeanalizowaniu stanowiska Komisji 

Rewizyjnej  na sesji w dniu 28 listopada 2012r. podjęła uchwałę nr XXI/172/12, w której 

przekazała skargę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kłodawa, z uwagi na fakt, iż Wójt jest 

zwierzchnikiem służbowym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kłodawie. 

Wojewoda Lubuski w Rozstrzygnięciu Nadzorczym nr NK-I.4131.389.2012.Mgrz stwierdził 

nieważność powyższej uchwały z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 229 pkt 3 Kpa organem 

właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest 

Rada Gminy, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, ponownie 

zlecił skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna po ponownym przeanalizowaniu skargi uznała ją za bezzasadną 

Rada Gminy Kłodawa na sesji w dniu 12 czerwca 2013r. po przeanalizowaniu skargi i opinii  

Komisji Rewizyjnej podjęła uchwałę nr XXIX/220/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uznając ją za bezzasadną. 

Wojewoda Lubuski  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-I.4131.185.2013.MGrz ponownie 

stwierdził nieważność powyższej uchwały. 

 



W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy ponownie zlecił Komisji Rewizyjnej 

przeanalizowanie skargi. 

Komisja Rewizyjna w trakcie  ponownego postępowania wyjaśniającego ustaliła, że: 

Ad. 1. Pan…………………… od kilkunastu lat figuruje w kartotekach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodawie notorycznie ubiegając się o świadczenia (zasiłek okresowy, zasiłek 

celowy za zakup żywności, zasiłek celowy na zakup leków i środków wzmacniających). W 

maju 2012 roku został wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie do 

wykonywania prac społeczno – użytecznych. Z uwagi na niepodjęcie pracy został 

wyrejestrowany z Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp a Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182 z póź. zm.) wydał decyzję odmowną w 

sprawie przyznania pomocy finansowej. (art. 11 ust. 2 cyt. ustawy „brak współdziałania 

osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego 

postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez 

osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót 

publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia 

odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić 

podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia 

lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”). 

Ad. 2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182 z póź. zm.)  zadaniem opieki społecznej jest m.in. 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. Z uwagi na powyższe do zadań Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej należy proponowanie pracy podopiecznym ośrodka pomocy społecznej. 

Decyzje wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  zostały 

zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez pana……………….. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzje wydane  przez Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

 

Rada Gminy Kłodawa działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267), po 

rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, nie dopatrzyła się 

w działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej żadnych naruszeń prawa i 

w rezultacie uznała skargę za bezzasadną. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-kwietnia-2004-r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy/?on=11.05.2013&is_current=True&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-kwietnia-2004-r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy/?on=11.05.2013&is_current=True&section=


 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) w przypadku gdy skarga 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 Rady Gminy  

Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

Rada Gminy Kłodawa 

ul. Gorzowska 40 

66-415 Kłodawa 

e-mail: radagminy@klodawa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


