Uchwała Nr LVll/312/18

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 września 2018 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 223, 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks
późn.

postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z

zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5, poz. 46) Rada
Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

za

bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie do uchwały zawarte jest w załączniku do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Przewodniczącego

o sposobie

załatwienia

Rady Miejskiej w Polanowie do powiadomienia

skarżącego

skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Polanowie.
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Załącznik

do

Uchwały Nr LVll/312/18

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 września 2018 roku

Uzasadnienie
Stanisław

Pan

Odwoławczego

tej

podniósł

B.

wniósł skargę

w

piśmie stanowiącym odwołanie

w Koszalinie z dnia 20.06.2018r. na

zarzuty, które

dotyczyły następujących

działalność

Samorządowego

do

Kolegium

M-GOPS w Polanowie. W skardze

kwestii:

1) niesprawiedliwe i niesłuszne przyznawanie środków pieniężnych mieszkańcom gminy
Polanów,
2) przyznawanie pomocy społecznej osobom, których

mężowie pracują

poza granicami kraju,

3) nieterminowe przyznawanie pomocy społecznej,
4) ingerowanie przez pracownika M-GOPS, by
potrzebuje więcej

skarżący wyprzedał „coś"

z mieszkania

jeśli

środków pieniężnych,
społecznej

5) przyznawanie pomocy

zajmującym

osobom

lokale mieszkalne w budynku

socjalnym mimo, że dysponują te osoby samochodami i używają jako „taryfy", za co
pobierają środki pieniężne,

6) przyznanie dodatków mieszkaniowych osobom nieuprawnionym.
Skarżący

w konkluzji swojej skargi stwierdził, że pomoc finansowa przyznawana jemu jak i jego
według

krewnym jest przyznawana

uznania Pani Dyrektor M-GOPS, czym nadużywa swoje

stanowisko.
Rada Miejska w Polanowie
Skarżący

ustaliła,

Stanisław

Pan

co

następuje:

B.

w

odwołaniu

od

decyzji

z dnia

5 czerwca

2018r.

podniósł

MGOPS/000619/290500/00514/2018
dotyczących
wyżej

pracy M-GOPS jak i udzielania przez M-GOPS pomocy

opisane. Skarga podyktowana

upoważnienia

Burmistrza

była

wydał decyzję

głównie

tym,

że

Decyzja ta,

została

06.09.2018r.

z

złożył wyjaśnienie odnosząc się
wskazał iż odnośnie

obowiązującymi

środowiskowego

społecznej

wysokości

przepisami

do

wyżej

opisanych zarzutów

zostały

działając

w formie

po 80

nr

zarzutów

Zarzuty te

z

zasiłku

zł. miesięcznie.

utrzymana w mocy przez SKO w Koszalinie. Dyrektor M-GOPS w

Dyrektor M-GOPS,
zgodnie

szereg

Dyrektor M-GOPS

o przyznaniu pomocy

celowego na okres od stycznia 2018r. do kwietnia 2018r. w

społecznej.

M-GOPS

piśmie

z dnia

skarżącego.

zarzutu numer 1 - pomoc finansowa przyznawana jest
prawa

na

podstawie

przeprowadzonego wywiadu

w miejscu zamieszkania rodziny i po uzyskaniu stosownych

oświadczeń

wnioskodawcy o stanie majątkowym i o dochodach, po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za

2

•
składanie fałszywych oświadczeń.

pozwalają

Dokumenty te,

organowi na ustalenie

spełnienia bądź

nie warunków do uzyskania pomocy finansowej przez wnioskodawcę we właściwej formie.
Odnośnie

zarzutu opisanego w punkcie 2 - Dyrektor M-GOPS

podkreślił, iż

jego rola sprowadza

do realizowania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie przyznawania
rodzinnych i wychowawczych dla

dotyczący

Zarzut opisany w punkcie 3 ubiegającym się

świadczenia

o

nie usprawiedliwiony,
środowiskowego.

Ta

gdyż

członków

te

czynność

w

rodziny

przebywających

świadczenia

o

zasiłek

są

nie

rodzinny i

świadczeń

poza granicami naszego kraju.
społecznej

przyznawania nieterminowej pomocy

szczególności

się

świadczenia

osobom

wychowawcze jest

weryfikowane przez przeprowadzenie wywiadu

nie wymaga znacznego

nakładu

pracy, przez co M-GOPS rozpatruje

wnioski w terminie.
Zarzut opisany w punkcie 4 wyprzedać „coś"

wskazujący, że

jeden z pracowników M-GOPS

sugerował skarżącemu

z domu/mieszkania jest pozbawiony podstaw faktycznych, bowiem pracownik

socjalny zaprzeczył takiemu stwierdzeniu.
Odnośnie

zarzutu nr 5 i 6 - przyznawanie pomocy
gdyż

budynku socjalnym jest nieusprawiedliwione
momencie przyznawania lokalu
wieloletniej pracy socjalnej

znajdowały się

społecznej zajmującym

osoby

zamieszkujące

lokale mieszkalne w

w bloku socjalnym w

w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie w wyniku

większość mieszkańców

tego bloku

usamodzielniła się

pod

względem

ekonomicznym i obecnie nie korzysta z pomocy społecznej.
Ponadto Pani Dyrektor M-GOPS wskazała, że ze świadczeń społecznych korzystają tylko osoby
będące

w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz przyznawana jest pomoc w formie

dożywiania

dzieci w

szkole oraz w formie dodatku mieszkaniowego.
Rada Miejska w Polanowie
skarżącego są
treści

niepoparte

skargi wskazuje,

mieszkańcy

gminy

zważyła,

żadnymi

iż skarżący

korzystają

co

następuje.

Skarga w

dowodami, które by
czuje

z pomocy

niezadowolenie z takiego rozwoju

całości

wskazywały

jest bezzasadna. Zarzuty

na ich

prawidłowość.

się osobą wyjątkowo poszkodowaną

społecznej,

zdarzeń

nie

Analiza

w sytuacji gdy inni

w jego ocenie w sposób nieuprawniony. Swoje
może skarżący przekładać

na Z<Jrzuty wobec

MGOPS-u. M-GOPS realizuje swoje zadania w sposób rzetelny, zgodny z prawem i w oparciu o
obowiązujące
skarżącego

prawo i dokumenty zgromadzone

w zakresie

działalności

bezpośrednio

M-GOPS jest nieobiektywna i nie

zakresie kognicji Rady Miejskiej przy rozpatrywaniu skargi na
Z tych wszystkich

w

względów skargę należy uznać

za

3

środowisku

może być

działalność

bezzasadną.

rodziny. Ocena

brana pod

M-GOPS.

uwagę

w

Pouczenie

Zgodnie z

art. 239 § 1

ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w przypadku gdy skarga, w
wyniku jej rozpatrzenia,
na

skargę,

a

rozpatrzenia

została

uznana za

skarżący ponowił skargę
może podtrzymać

bezzasadną

i jej

bezzasadność

bez wskazania nowych

okoliczności

swoje poprzednie stanowisko z

sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

wykazano w odpowiedzi
- organ

właściwy

odpowiednią adnotacją

do jej

w aktach

