
 

 

  

 

Uchwała Nr  XLIII/69/2022 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 30 maja 2022 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583 i poz. 1005) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca                       
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U.                       
z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052), Rada Miasta Skierniewice uchwala,                           
co następuje: 

  

§1. Uznaje się skargi Pana J.A.P z dnia 28 marca 2022 roku, 6 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia,  
19 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia, 22 kwietnia, 25 kwietnia, 27 kwietnia, 28 kwietnia 2022 roku,    
16 maja, 17 maja 2022 roku na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Skierniewicach za bezzasadne - 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  XLIII/69/2022  z dnia 30 maja 2022 r. 
 

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 4, 11, 20 i 29 kwietnia oraz 5 maja 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 skargi Pana J.A.P. zawierające m.in. 

zarzuty dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz 

nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków przez dyrektora ww. Ośrodka. Ponadto w dniu  

22, 28 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miasta Skierniewice wpłynęły kolejne skargi zawierające 

zarzuty tożsame z zarzutami zawartymi w poprzednich skargach przesłanych przez skarżącego do 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.   

Pismem z dnia 29 kwietnia 2022 roku Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało Radzie 

Miasta Skierniewice do rozpatrzenia korespondencję mailową Pana J.A.P.  zawierającą zarzuty 

dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.  

W dniu 16 i 17 maja do Urzędu Miasta Skierniewice wpłynęła kolejna korespondencja mailowa 

skarżącego zawierająca skargi dotyczące działalności 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. 

Rada Miasta Skierniewice po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz  

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

i Petycji organu stanowiącego Miasta Skierniewice -  uznała te skargi za bezzasadne. 

Rozpatrując skargi Rada Miasta Skierniewice uwzględniła następujące okoliczności 

faktyczne i prawne sprawy.  

Skarżący w dniu 14.03.2022 r. zgłosił się do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

po odbiór pomocy finansowej (zasiłek celowy na częściowy zakup węgla w wys. 700,00 zł oraz 

zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wys. 200,00zł). Jednocześnie w sekretariacie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach złożył skargę, która została opatrzona 



pieczęcią z datą wpływu - 14.03.2022 r., liczbą dziennika - poz. 2336 i podpisem osoby 

przyjmującej korespondencję. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miasta ustaliła,  

że nieprawdziwa jest informacja, jakoby dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Skierniewicach podnosiła głos na Pana J.A.P. Z przedłożonych wyjaśnień wynika,  

że sekretariacie Ośrodka było obecnych dwóch pracowników, którzy również nie potwierdzają 

zarzutów podnoszonych przez skarżącego.  

 Wobec powyższego zarzut kierowany pod adresem dyrektora tut. Ośrodka w kwestii 

podnoszenia głosu na Pana J.A.P jest bezzasadny i nie ma faktycznego odzwierciedlenia.    

W zakresie zawartego w przedmiotowej skardze wniosku  w sprawie przyznania pomocy 

finansowej na zakup drabiny i piły, wskazać należy, iż zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej, zasiłek celowy może być udzielony w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych, w szczególności na zakup żywności, leków, koniecznej odzieży, opału, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, a także na sprawienie pogrzebu. W ocenie Rady Miasta  

nie można uznać za niezbędną potrzebę życiową zakup drabiny i piły. Budynek, w który mieszka 

skarżący wymaga kapitalnego remontu i bardzo dużych nakładów finansowych. Tutejszy Ośrodek 

nie posiada środków finansowych na remont domu, by doprowadzić budynek do stanu 

użytkowania. 

Podkreślić także należy, że pomoc społeczna nie jest instytucją mającą na celu 

utrzymywanie osób i rodzin, czy też dostarczanie im środków utrzymania. Celem pomocy jest 

jedynie wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, a wsparcie to powinno mieć 

charakter przejściowy. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane  

do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Z treści wyjaśnień udzielonych w tej sprawie wynika, że skarżący od września 2019 r. 

systematycznie korzysta z pomocy finansowej oraz rzeczowej tut. Ośrodka, oczekując pomocy 

finansowej na zaspokojenie licznych potrzeb. Sam jednak pozostaje bierny w podejmowaniu 

działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji.  

Wobec powyższego za bezpodstawny należy uznać zarzut skarżącego dotyczący  

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach w zakresie udzielania 

niewystarczającej pomocy. Z akt sprawy wynika, że skarżący otrzymuje szeroki zakres pomocy  

w dość znaczącym rozmiarze, a wszystkie wnioski są rozpatrywane wnikliwie, z dużą starannością 

i bez zbędnej zwłoki. 

W złożonych skargach Pan J.A.P. podnosi, iż nie pozwolono mu zapoznać się z aktami 

dotyczącymi poprzednio złożonych skarg oraz, że na numer telefonu skarżącego przychodzą 

krótkie sygnały dźwiękowe z numerów telefonów należących do MOPR bez możliwości 

odebrania tych telefonów. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Rada 

Miasta Skierniewice ustaliła, że skarżący nigdy nie występował do Ośrodka o zapoznanie  



się z w/w dokumentami. Ponadto wskazane przez skarżącego numery telefonów nie są znane 

pracownikom Ośrodka.  

Reasumując, zarzuty kierowane przez skarżącego dotyczące działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków 

przez dyrektora tut. Ośrodka nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym i są całkowicie 

bezzasadne. 
 

Z tych też względów Rada Miasta Skierniewice uznaje skargi za bezzasadne.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 1491 i poz. 2052): „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”.  
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