
 

Uchwała Nr L/168/2022 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 2000, poz. 2185) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

 

§1. Uznaje się skargę Pana J.A.P, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
w dniu 8 listopada 2022 roku na działalność Prezydenta Miasta Skierniewice za bezzasadną -  
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.   

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice do zawiadomienia skarżącego  
 o sposobie załatwienia skarg, o których mowa w § 1 poprzez doręczenie uchwały wraz z jej         
uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Melon 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Rady Miasta Skierniewice  
Nr L/168/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 14 listopada 2022 roku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, działając  

na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przekazał Radzie Miasta 

Skierniewice do rozpatrzenia wg właściwości skargę Pana J.A.P. zawierające zarzuty dotyczące 

m.in. zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań Prezydenta Miasta Skierniewice. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – jeżeli przepisy szczególne 

nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg – organem właściwym  

do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miasta ustaliła,  

że skarżący mieszka sam i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. W lipcu  

2019 roku opuścił Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, gdzie przebywał od 18.03.2016 r.  

Nie pracuje zawodowo, zamieszkuje w starym, wymagającym napraw i remontu domu.  

Z uwagi na brak własnych środków finansowych, bezrobocie oraz fakt opuszczenia zakładu 

karnego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach systematycznie udziela  

skarżącemu pomocy finansowej i rzeczowej.  

Z akt sprawy wynika, iż wszystkie składane przez skarżącego wnioski był przedmiotem 

rozpatrzenia i wydania decyzji administracyjnej, która była skarżącemu dostarczana drogą 

pocztową. Przy czym wsparcie ze strony Ośrodka w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz 

pomocy rzeczowej, skarżący otrzymuje nieprzerwanie od września 2019 roku. Dotyczy  

to również ostatnich wniosków skarżącego o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku 

osłonowego, które zostały przez MOPR rozpatrzone pozytywnie (poza kolejnością), a środki 

finansowe  dostarczono bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania. Pracownicy Ośrodka 

zadeklarowali również udzielenie skarżącemu pomocy w złożeniu wniosku umożliwiającego 

zakup węgla po preferencyjnych cenach.  

Przy czym należy mieć na względzie fakt, iż zgodnie z  przepisami ustawy z dnia                         

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2021r. poz. 2268 ze zm.) – przyznanie pomocy 

społecznej każdorazowo musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego  



z zainteresowanym. Na podstawie wywiadu ustalana jest sytuacja życiowa osoby wnioskującej  

o pomoc, co stanowi podstawę do przyznania, bądź odmowy przyznania świadczenia.  

Wiąże się to z faktem, iż przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest zarówno  

od spełniania określonych ustawą kryteriów dochodowych, jak i występowania okoliczności 

uzasadniających przyznanie pomocy, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Podkreślić należy, że celem pomocy społecznej nie jest zapewnienie wnioskodawcy stałego 

źródła utrzymania na poziomie i w wysokości przez niego oczekiwanej, ani też stałe dostarczanie 

świadczeń. Pomoc społeczna ma charakter subsydialny, co oznacza, że osoby w pierwszej 

kolejności powinny wykorzystać własne możliwości przezwyciężenia trudnej sytuacji, w jakiej się 

znajdują. Dlatego też MOPR podejmuje starania, by skarżący samodzielnie mógł  wpłynąć  

na poprawę swojej sytuacji życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia. I tak w dniu 16.08.2022r. 

Ośrodek przesłał do skarżącego ofertę szkoleń i staży zawodowych skierowanych do osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, organizowanych przez Centrum Kształcenia PRO-EDU                                   

w Skierniewicach, jednak skarżący nie wykazał zainteresowania powyższą ofertą. 

Z poczynionych przez Radę Miasta Skierniewice ustaleń wynika,  że skarżący jest objęty 

systematycznym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, zarówno  

w formie pieniężnej jak i rzeczowej. W tej sytuacji za bezpodstawny należy uznać zarzut 

skarżącego dotyczący zaniedbywania obowiązków przez Prezydenta Miasta Skierniewice  

w zakresie braku reakcji na jego wnioski i skargi. Z analizy dokumentów zgromadzonych  

w przedmiotowej sprawie wynika, że wszystkie wnioski skarżącego były rozpatrywane  

z zachowaniem ustawowych terminów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, a także dużym zrozumieniem i zaangażowaniem ze strony pracowników MOPR.  

Także na wskazane w skardze pisma z dnia 28 października,  02 listopada i 03 listopada 2022 

roku skarżący otrzymał odpowiedź. 

Mając na uwadze powyższe, należy ponadto wskazać, że skargi Pana J. A.P.  

na działania Prezydenta Miasta Skierniewice, a także Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach, były niejednokrotnie rozpatrywane przez Radę Miasta Skierniewice, 

która każdorazowo zarzuty skarżącego uznała za bezzasadne.  

Wobec powyższego za bezpodstawne należy uznać zarzuty skarżącego dotyczące 

zaniedbywania obowiązków przez Prezydenta Miasta Skierniewice w zakresie braku reakcji  

na składane wnioski i skargi. Tym samym zawarte w skardze inkryminacje nie znajdują 

uzasadnienia. 



Reasumując powyższe ustalenia Rada Miasta Skierniewice uznała, iż zarzuty kierowane 

przez skarżącego pod adresem Prezydenta Miasta Skierniewice w zakresie braku zainteresowania 

jego sprawami nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym sprawy, a tym samym należy 

uznać je za bezzasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185): „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 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”.  
 


