
 

Uchwała Nr L/169/2022 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Skierniewicach. 

 

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 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Skierniewicach 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/169/2022 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 przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach.  

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 w 2022 roku skarżący otrzymał następującą pomoc: 

1. styczeń: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł (przyznany od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.);  
- zasiłek celowy w wys. 300,00 zł na opłatę energii, wody i częściowy zakup węgla; 
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zakup posiłku lub żywności; 
2. luty: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
3. marzec: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zakup posiłku lub żywności; 
- zasiłek celowy w wys. 700,00 zł na zakup węgla; 
4. kwiecień: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
5. maj: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
6. czerwiec: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
7. lipiec: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł (przyznany od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.),  
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych: zakup artykułów 
żywnościowych, chemicznych i higienicznych; 
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zakup posiłku lub żywności; 
8. sierpień: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zakup posiłku lub żywności; 
9. wrzesień: 



- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
- zasiłek celowy w wys. 200,00 zł na zakup posiłku lub żywności; 
10. październik: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł; 
11. listopad: 
- zasiłek okresowy w wys. 388,00 zł. 

Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że w dniu 28.10.2022 r. skarżący złożył wniosek  

o przyznanie dodatku węglowego oraz o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie, poza kolejnością, i w dniu 04.11.2022 r. środki finansowe zostały 

wysłane przekazem pocztowym. Ponadto zainteresowany w dniach 28.10.2022 r.  

i 02.11.2022 r. złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wnioski  

o przyznanie kolejnej pomocy społecznej. Wnioski są w trakcie rozpatrywania. Zachodzi jednak 

trudność z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania  

z uwagi na brak kontaktu z klientem. Zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268  

z późn. zm.) przyznanie pomocy społecznej każdorazowo musi być poprzedzone 

przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego z zainteresowanym. Na podstawie wywiadu ustala 

się sytuację życiową rodziny, która stanowi podstawę do przyznania, bądź odmowy przyznania 

świadczenia. Wiąże się to z faktem, iż przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione 

jest zarówno od spełniania przez osobę i rodzinę określonych ustawą kryteriów dochodowych, 

jak i występowania w rodzinie, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, okoliczności 

uzasadniających przyznanie pomocy.  

Odnosząc się do zarzutu, iż skarżący nie otrzymuje pomocy społecznej, należy zaznaczyć, 

że pomoc przyznawana jest na wniosek osoby ubiegającej się o taką pomoc i każdy wniosek 

skarżącego był przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia i wydania decyzji administracyjnej,  

która była dostarczona wnioskodawcy drogą pocztową.  

Z treści wyjaśnień udzielonych w tej sprawie wynika, że skarżący  jest objęty 

systematycznym wsparciem Ośrodka w formie zasiłku okresowego, który otrzymuje 

nieprzerwanie od września 2019 r. do chwili obecnej, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej.  

W tym miejscy podkreślenia wymaga, 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. Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w tej sprawie 

tutejszy Ośrodek czyni starania, by skarżący mógł wpłynąć na poprawę swojej sytuacji i podjął 

zatrudnienie. W dniu 16.08.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach przesłał 



do zainteresowanego ofertę szkoleń i staży zawodowych skierowanych do osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo organizowanych przez Centrum Kształcenia PRO-EDU w Skierniewicach. 

Skarżący nie wykazał jednak zainteresowania powyższą ofertą. W ocenie Rady Miasta 

Skierniewice analiza wniosków złożonych przez skarżącego oraz odpowiedzi na nie wskazuje nie 

tylko  na to, że wszystkie wnioski były rozpatrywane z zachowaniem ustawowych terminów,  

ale również, że pracownicy Ośrodka podchodzili do tych próśb z dużym zrozumieniem  

i zaangażowaniem.  

Odnosząc się do treści skargi w zakresie nie udzielenia skarżącemu pomocy rzeczowej  

w formie węgla należy zaznaczyć, że w bieżącym roku kalendarzowym tutejszy Ośrodek z uwagi 

na sytuację rynkową nie zakupił węgla z przeznaczeniem dla podopiecznych. Podopieczni 

Ośrodka korzystają z dodatku węglowego oraz mają możliwość zakupu węgla po preferencyjnej 

cenie zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  

dla gospodarstw domowych. Wobec powyższego zarzut kierowany pod adresem dyrektora 

Ośrodka w kwestii braku należytego wsparcia w postaci przekazania węgla nie znajduje 

odzwierciedlenia w stanie faktycznym i jest całkowicie bezzasadny. 
 

Mając na uwadze powyższe, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz  

po zapoznaniu się z okolicznościami skargi i ich istotą, a także opinią Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji organu stanowiącego Miasta Skierniewice - Rada Miasta Skierniewice uznała skargę  

za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

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”.  
 


