
       

UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2013 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia  20 grudnia 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. Skargę z dnia 13 listopada 2013 r., przekazaną przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości- Biuro Ministra, Wydział Skarg i Wniosków w Warszawie  dnia 22 listopada 

2013 r. na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Książu Wlkp.  

w przedmiocie nie udzielania świadczeń z pomocy społecznej, uznaje się za  bezzasadną . 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej  o sposobie 

załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uzasadnienie 

             do  Uchwały  nr XXXVIII/     / 2013   Rady Miejskiej W Książu Wlkp.  

                                               z dnia  20 grudnia 2013 roku 

 

 Dnia 22 listopada 2013 r.  Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra 

Sprawiedliwości Wydział Skarg I Wniosków przekazało Burmistrzowi Książa Wlkp. pismo 

skarżącej z dnia 13.11.2013 r. z prośbą o udzielenie zainteresowanej pomocy. W piśmie 

powyższym skarżąca m.in. wskazała, że w związku  z ciężką sytuacją materialną i rodzinną 

zwróciła się  o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., dostarczając 

pracownikowi socjalnemu  wszystkie dokumenty.  Dostała jednak ustną odpowiedź odmową, 

a gdy prosiła o pisemną dostała odpowiedź ,że ,, nie musi dać '' oraz że  ,, mąż nie chodzi na 

AA i alkoholikom nie pomagają ''. Wskazała również, iż prosiła opiekę o pomoc, gdyż mąż 

znęca się na nią psychicznie i fizycznie  oraz aby był leczony , ale pomocy nie uzyskała.  

 Pismo skarżącej zostało zakwalifikowane zgodnie z treścią art. 227 k.p.a.  jako skarga 

na nienależyte wykonywanie zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  

Za działalność Ośrodka odpowiedzialny jest jego kierownik, tym samym skarga winna być 

rozpatrzona jako skarga na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej w Książu 

Wlkp.  

 W związku z powyższym Burmistrz Książa Wlkp. pismem z dnia 25 listopada 2013 r. 

przekazał skargę  w trybie art. 231 k.p.a. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu Wlkp., 

gdyż organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej jest zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a.  Rada Gminy.  

 Pismem z dnia 26 listopada 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  

działając na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a. w zw. z § 9 Rozporządzenia  Rady Ministrów z 

dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 

wniosków ( Dz. U Nr 5 , poz. 46 ) oraz w zw. z art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. ,poz. 594 ze zm ), zwrócił się do Burmistrza 

Książa Wlkp. jak bezpośredniego zwierzchnika służbowego kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. o zbadanie zarzutów skargi i udzielenie w terminie do 10 grudnia 

2013 r. wyjaśnień oraz przekazanie   dokumentów koniecznych do rozpatrzenia skargi. 

 Pismem z dnia 26 listopada 2013 r. Burmistrz Książa Wlkp. zwrócił się do 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  o udzielenie w terminie do dnia 6 

grudnia 2013 r. wyjaśnień w przedmiocie zarzutów skargi oraz przekazanie   niezbędnych  do 

rozpatrzenia skargi dokumentów. 



 Pismem z dnia 5 grudnia 2013 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 

Wlkp. przekazał Burmistrzowi Książa Wlkp. wyjaśnienia w przedmiocie zarzutów skargi 

wraz z dokumentami na poparcie swoich wyjaśnień. 

 Pismem z dnia 6 grudnia 2013 r.   Burmistrz Książa Wlkp. przekazał wyjaśnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz otrzymane dokumenty 

Przewodniczącemu Rady  Miejskie w Książu Wlkp. 

 Przystępując do rozpatrzenia skargi należy wskazać, że stałe Komisje Rady Miejskiej 

w Książu Wlkp. na wspólnym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r.. w oparciu o 

wyjaśnienia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz przedłożone 

dokumenty ustaliły co następuje :  

 W dniu 29 sierpnia 2013r. skarżąca złożyła w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu 

Wlkp. wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup opału. Dnia 6 września 2013r. 

został przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika Ośrodka  i ustalona sytuacja 

materialno-bytowa rodziny. W trakcie dokonywania czynności służbowych, ustalono m.in., iż 

skarżąca posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności i z tego tytułu pobiera 

świadczenia rentowe oraz zasiłek pielęgnacyjny. Mąż jest osobą bezrobotną , zarejestrowaną 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie bez prawa do zasiłku. 

 Podczas wywiadu pracownik socjalny wspólnie z skarżącą i jej mężem określił 

działania jakie rodzina powinna podjąć  w celu poprawy sytuacji materialno-bytowej. Ponadto  

ustalił jakie dokumenty powinni przedłożyć, aby Kierownik Ośrodka zgodnie z 

obowiązującymi przepisami mógł wydać decyzję administracyjną. Do dnia 29 września 2013 

r. skarżąca nie wywiązała się z zaleceń i nie dostarczyła pracownikowi socjalnemu 

dokumentów koniecznych do rozpatrzenia sprawy. Dlatego też dnia 30 września 2013r. 

zostało wystosowane do skarżącej pismo nr  OPS.4619.28.2013 informujące, iż zgodnie z 

art.36 §1 kpa wniosek w sprawie udzielenia pomocy nie może być rozpatrzony. Ponadto 

poinformowano, iż sprawa zostanie rozstrzygnięta po dostarczeniu niezbędnych dokumentów  

to jest : 

- potwierdzenia o poszukiwaniu pracy przez zainteresowaną i jej męża 

- decyzji przyznającej świadczenia rentowe  

- potwierdzenia wysokości świadczenia rentowego za miesiąc lipiec 2013r.  

w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 29 

października 2013 r. Pouczono również skarżącą, że w przypadku niedostarczenia 

dokumentów sprawa będzie pozostawiona bez rozpoznania. Pismo zostało przesłane do 

skarżącej  listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru . Doręczenie  pisma 



nastąpiło w dniu 2 października 2013r. 

 W dniu 21 października 2013 r.  skarżąca  dostarczyła część żądanych  dokumentów 

to jest  potwierdzenia starań o pracę swoje i męża oraz  dowód pobrania świadczeń rentowych 

za miesiąc październik 2013 r. Nie dostarczyła natomiast decyzji rentowej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz   dowodu pobrania świadczeń rentowych za m-c lipiec 2013 r.  

Konieczność przedłożenia  decyzji organu rentowego oraz dowodu pobrania renty za 

określony miesiąc wynika odpowiednio z art.107 ust. 5b pkt 4 i pkt 10 oraz art.8 ust.3  ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2013 r. ,poz. 182 ze zm.) .Mimo 

oczekiwania  przez Ośrodek do dnia 29 października 2013 r. powyższe dokumenty nie 

wpłynęły. Nie jest zatem zasadne twierdzenie  skarżącej , że   wszystkie żądane dokumenty 

dostarczyła.  

     Skarżąca podczas  wizyty w Ośrodku w miesiącu listopadzie 2013 r. została 

poinformowana, iż sprawa wszczęta na wniosek złożony w miesiącu sierpniu 2013r. z uwagi 

na powyższe została zakończona. Wyjaśniono jednak, że istnieje możliwość ponownego 

złożenia wniosku o udzielenie pomocy i  wszczęcie nowego postępowania w sprawie. Do 

dnia dzisiejszego skarżąca wniosku żadnego nie złożyła. 

  Niezależnie od powyższego nadmienić należy, iż skarżąca  otrzymała w 2013 r. 

pomoc  w postaci umorzenia przez organ podatkowy – Burmistrza Książa Wlkp. zaległości 

podatkowej w podatku od nieruchomości II rata za rok 2013.    

    W sprawie przemocy w rodzinie skarżącej podjęte zostały działania   w związku 

wpływem do Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 24 czerwca 2013 r. „Niebieskiej Karty” 

sporządzonej przez Komendę Powiatową Policji w Śremie. W ramach działań Zespołu  dnia 

25 czerwca 2013 r. powołana została grupa robocza w skład, której weszli; rejonowy 

pracownik socjalny z Ośrodka  Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz  przedstawiciele 

Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa robocza w 

ramach swojej pracy na bieżąco monitorowała sytuację rodziny i podjęła czynności, które 

powinny doprowadzić do zaprzestania stosowania przemocy spowodowanej nadużywaniem 

alkoholu przez męża, m. in. skierowano skarżącą i jej męża do terapeutów świadczących 

pomoc w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Książu Wlkp. Ponadto grupa  robocza 

skierowała sprawę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu 

podjęcia stosownych działań wynikających z kompetencji Komisji. Mąż skarżącej  skorzystał 

z proponowanych form pomocy i podjął terapię antyalkoholową co wynika z przedłożonego 

terminarza odbytych wizyt w wymienionym Punkcie. Tym samym również twierdzenia  

skarżącej, iż Ośrodek odmówił pomocy w podjęciu leczenia wobec męża nie znajdują 



potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy. Ponadto należy wskazać, że kwestia stosowania 

przemocy fizycznej i psychiczne w rodzinie była rozpatrywana przez Prokuraturę Rejonową 

w Śremie w związku  z zawiadomieniem wniesionym do tej Instytucji  przez skarżącą w dniu 

19 sierpnia  2013 r. Z dokumentacji  posiadanej przez  Ośrodek  wynika, że Postanowieniem z 

dnia 27 września 2013 r. Prokurator Rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia w niniejszej 

sprawie. 

           Reasumując w przedstawionym  stanie faktycznym sprawy stwierdzono ,że w 

stosunku do wnoszącej skargę  i jej rodziny podejmowane były czynności zmierzające do   

udzielenia przez   Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. określonej przepisami prawa 

pomocy. Nie było sytuacji aby złożony wniosek został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Książu Wlkp. zignorowany. Również podejmowane były czynności zmierzające do udzielenie 

pomocy w zakresie występującej w rodzinie przemocy oraz nadużywania alkoholu przez 

męża skarżącej.  Podkreślić należy, iż jak na możliwości  którymi dysponuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pomoc 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.    

  Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Książu Wlkp. po rozpatrzeniu skargi   

nie znalazła podstaw do zakwestionowania ustaleń dokonanych na wspólnym posiedzeniu 

stałych Komisji Rady i stwierdza ,że skargę należy uznać za nieuzasadnioną.  Nie można 

uznać w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, że działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej miały charakter negatywny. Brak jest podstaw do przyjęcie ,że w sprawie 

nastąpiło zaniedbanie czy też  nienależyte wykonanie obowiązków przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. i jego kierownika. 

 Skarżąca o terminie sesji na której rozpatrywana była skarga została powiadomiona 

odrębnym pismem. 

 Z tych względów skargę należało uznać za bezzasadną. 

 

 

 


