
UCHWAŁA NR XXXII/ 213 /2013 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia  10 czerwca  2013 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej          

w Książu Wlkp. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267),  po rozpatrzeniu 

skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Rada Miejska 

w Książu Wlkp. uchwala co następuje: 

 

§ 1.Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 09 stycznia 2013 r., przekazaną przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu dnia 23 maja 2013 r. na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w przedmiocie nie udzielania 

świadczeń z pomocy społecznej.  

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o 

sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                          Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXII/  213 /2013  Miejskiej W Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013  r. 

 

Dnia 23 maja 2013 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu przekazało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego,  skargę z dnia 9 stycznia 2013 r. ( uzupełnioną pismem        

z dnia 29 stycznia 2013 r. ) na działalność Kierownika Ośrodka  Pomocy Społecznej             

w Książu Wlkp.  

W skardze skarżąca zarzuciła, iż  pomimo jej choroby oraz znajdowania się  w trudnej 

sytuacji finansowej i rodzinnej , a także  trudnych warunków mieszkaniowych   nie otrzymuje  

pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  Skarżąca uzasadniając 

skargę wskazała m.in., że ma na utrzymaniu dwoje uczących się  dzieci, przy czym córka tak 

jak i ona jest niepełnosprawna, mąż nie pracuje, utrzymując  rodzinę ze zbierania złomu, pije 

alkohol i nie zajmuje się rodziną. W zajmowanym przez jej rodzinę mieszkaniu nie ma 

łazienki i kanalizacji. W pokojach na ścianach jest wilgoć i grzyb. Jedynymi  środkami           

z jakich rodzina się utrzymuje są alimenty na córkę i syna, w wysokości pozwalającej na 

opłacenie rachunków za prąd, gaz czy zakup węgla. 

Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. pismem z dnia 

24.05.2013 r. zwrócił się do Burmistrza  Książa Wlkp. jako  bezpośredniego przełożonego 

służbowego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. o zbadanie zarzutów 

skargi i udzielenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień oraz  przekazania 

niezbędnych do rozpatrzenia skargi dokumentów. 

 Burmistrz Książa Wlkp. pismem z dnia 27.05.2013 r. zwrócił się do Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. o udzielenie w terminie do dnia 31.05.2013 r. 

wyjaśnień w przedmiocie zarzutów skargi  oraz przekazanie niezbędnych do rozpoznania 

skargi dokumentów. Wyjaśnienia oparte na aktach osobowych rodziny skarżącej  wraz            

z dokumentami Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przekazał 

Burmistrzowi Książa Wlkp. pismem z dnia 31 maja 2013 r.  

Ze skargą skarżącej oraz wyjaśnieniami i dokumentami przedłożonymi przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  zapoznały się  stałe Komisje Rady 

Miejskiej   w Książu Wlkp. na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca 2013 r. 

W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może 

być  w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 

albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 



przewlekłe lub biurokratyczne  załatwienie sprawy. Zgodnie z art. 229 pkt 3 powołanego 

Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 

organów właściwych do rozpoznania skargi, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na  

działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest Rada Gminy. W niniejszym 

przypadku tego rodzaju  przepisów brak , a zatem Rada Miejska w Książu Wlkp. jest władna 

do rozpatrzenia wniesionej skargi. 

Przystępując do rozpatrzenia skargi należy wskazać, że  na wspólnym posiedzeniu 

stałe Komisje Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w oparciu o wyjaśnienia  Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz przedłożone dokumenty ustaliły co następuje : 

Rodzina skarżącej korzysta z pomocy   Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

od kilkunastu lat.  Rodzina składa się z  małżonków  oraz   dwójki dzieci; syna w wieku 20 lat  

i córki  w wieku 18 lat. 

Skarżąca jest osobą częściowo niezdolną do pracy i z tego tytułu otrzymuje świadczenia 

rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mąż skarżącej pracował do września 2012 r.     

w firmie budowlanej. W wyniku pracy socjalnej z rodziną został zobowiązany do rejestracji   

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie.  Rejestracji dokonał dopiero w miesiącu grudniu 

2012 r. Dzieci uczą się zawodu. Syn do grudnia 2012 r. przyuczał się  w zawodzie 

elektromechanik, natomiast córka kontynuuje naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej         

w zawodzie kucharz. W 2012 r. skarżąca przystąpiła do projektu systemowego ,,Barwny 

horyzont” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było motywowanie rodziny do 

podejmowania działań przezwyciężających  trudności jakie napotyka  i wskazania  w jaki 

sposób należy  rozwiązywać swoje problemy. Skarżąca z uwagi na brak gospodarności,         

w okresie od marca do grudnia 2012 r. otrzymała  wsparcie  asystenta rodziny, który poprzez 

swoją pracę starał się wskazywać  w jaki sposób należy dbać o porządek w domu, jak 

gospodarować środkami finansowymi oraz w jaki sposób wypełniać obowiązki rodzicielskie. 

W 2012 r. rodzina skarżącej otrzymywała także wsparcie finansowe. Dnia 28 maja 2012 r. 

został przeprowadzony wywiad środowiskowy i udzielona stosowna pomoc finansowa            

z uwagi na zadeklarowaną przez skarżącą chęć udziału w projekcie systemowym „Barwny 

horyzont”. Na podstawie  wywiadu środowiskowego rodzinie udzielono pomocy w formie 

specjalnych zasiłków celowych na pokrycie kosztów dojazdu na kursy i warsztaty oraz 

bieżące potrzeby rodziny to jest na  zabezpieczenie żywności i uregulowanie niezbędnych 

opłat w łącznej wysokości  …,00 zł (płatne w miesiącach : maj -  …,00 zł, sierpień – …,00 zł  

i wrzesień – …,00 zł ). Dnia 23 listopada 2012 r. został przeprowadzony ponowny wywiad  



środowiskowy, na podstawie którego  ustalono, iż źródłem utrzymania rodziny skarżącej w 

tym okresie była jej renta inwalidzka wypłacana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Śremie, wynagrodzenia z praktycznej nauki zawodu syna i córki oraz świadczenia pobierane  

z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., to jest   zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z 

tytułu dojazdów do szkoły oraz kształcenia i rehabilitacji  w  łącznej  wysokości …,00 zł, 

alimenty na córkę w wysokości …,00 zł i zasiłek pielęgnacyjny na córkę w wysokości …,00 

zł. Miesięczny dochód rodziny wynosił   …,00 zł, to jest   …,00 zł. na osobę (kryterium  

ustawowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej aktualnie wynosi kwotę 456,00 

zł). 

W miesiącu grudniu 2012 r. rodzina skarżącej otrzymała wsparcie finansowe w formie  

pomocy na zakup artykułów żywnościowych w wysokości …,00 zł, zasiłek celowy na zakup 

obuwia dla córki w wysokości …,00 zł oraz zasiłek celowy na zakup węgla na sezon zimowy 

w wysokości  …,00 zł, którego zakupu skarżąca dokonała w dniu 20 grudnia 2012 r. Ponadto 

rodzina  otrzymała znaczną ilość żywności na święta Bożego Narodzenia, która została 

zebrana w ramach świątecznej zbiórki żywności.  

W roku 2013 rodzina  skarżącej nie zgłaszała potrzeb finansowych, korzystała natomiast  ze 

wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w formie pracy socjalnej,  ponadto     

w miesiącu marcu przekazano rodzinie również artykuły żywnościowe na święta 

Wielkanocne,  zebrane w ramach zbiórki przeprowadzonej wraz z Wielkopolskim Bankiem 

Żywności.   W bieżącym roku mimo, iż nie wpłynął od członków rodziny  żaden wniosek       

o udzielenie pomocy finansowej  podejmowane były działania  ze strony  pracownika 

socjalnego,   związane  z faktem, iż z dokumentów posiadanych przez Ośrodek  Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. wynikało, że skarżąca z uwagi na niepełnosprawność może 

ubiegać się o nabycie uprawnień  do renty socjalnej. Rodzina ze swojej strony  nie wykazała 

starań w tym kierunku, nie współdziałała  i przedłużała wyznaczone terminy na załatwienie 

danych czynności.  Z chwilą ukończenia przez córkę 18 lat, to jest  od miesiąca lutego       

2013 r. mogła wnioskować  o nabycie uprawnień do pobierania świadczeń rentowych             

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Mąż skarżącej i jej syn  są osobami zdrowymi, w pełni sprawnymi fizycznie, mającymi 

możliwości uzyskania dochodów, które znacznie mogą poprawić sytuację bytową rodziny 

poprzez podjęcie pracy zarobkowej. W uwagi na  nie wywiązywanie się przez osobę 

zobowiązaną do płacenia alimentów zgodnie z wyrokiem Sądu Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Książu Wlkp. wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego na syna skarżącej             

w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2011r. w wysokości …,00 zł miesięcznie. Dnia  12 



września 2011 r. skarżąca złożyła oświadczenie, że syn od miesiąca września nie uczęszcza 

już do  szkoły tylko będzie kontynuował przyuczenie do zawodu. W związku   z powyższym 

świadczenie  przysługiwało do miesiąca grudnia 2011 r.           

Reasumując w takim stanie faktycznym stwierdzono, że rodzina skarżącej  

otrzymywała  pomoc na  składane  przez nią wnioski, czy to w formie pisemnej czy też w 

formie pracy socjalnej. Nie było sytuacji aby złożony wniosek został przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. zignorowany. W szczególności rodzina skarżącej objęta była 

pomocą w okresie świąt Bożego Narodzenia w 2012 r. Pomoc  rodzinie skarżącej  jak na 

możliwości  którymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. udzielana była 

w szerokim zakresie i na kilku płaszczyznach. Rodzina skarżącej jest jedną z wielu rodzin 

objętych na terenie Gminy Książ Wlkp. pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 

Wlkp. Nie znalazły zatem potwierdzenia zarzuty skarżącej iż  nie otrzymywała pomocy           

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Wręcz przeciwnie pomoc taka była przez cały 

czas rodzinie skarżącej udzielana. 

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sprawy  skarga została zaopiniowana  

jako bezzasadna. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Książu Wlkp. nie znalazła podstaw do 

zakwestionowania ustaleń dokonanych na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady           

i stwierdza, że skargę należy uznać za bezzasadna. 

Skarżąca o terminie sesji na której rozpatrywana była skarga została powiadomiona 

odrębnym pismem. 

 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 


