
 

 

 

Uchwała Nr XLV/109/2022 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego 
skarg na 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 i poz. 1079) oraz art. 239 § 1 w związku z 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, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r.  
poz. 1301)Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

  

§1. W związku z ponowieniem przez Pana J.A.P. skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice,  
bez wskazania nowych okoliczności – Rada Miasta Skierniewice podtrzymuje swoje poprzednie 
stanowisko wyrażone w uchwale Nr XLIII/68/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 
rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Skierniewice, bez zawiadamiania skarżącego. 

 

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Rady 

   Andrzej Melon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Załącznik do uchwały Rady Miasta Skierniewice  
                                                                          Nr XLV/109/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 

 
Uzasadnienie 

 
 
 W dniu 30 maja 2022 roku Rada Miasta Skierniewice rozpatrzyła skargi Pana J.A.P.  

na Prezydenta Miasta Skierniewice, przekazane temu organowi stanowiącemu Miasta Skierniewice  

w trybie art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra - Wydział Skarg i Wniosków, Łódzki Urząd 

Wojewódzki w Łodzi oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Skargi zawierały zarzuty skierowane pod 

adresem Prezydenta Miasta Skierniewice w związku z brakiem reakcji na skargi skarżącego. 

Rada Miasta Skierniewice uchwałą Nr XLIII/68/2022 z dnia 30 maja 2022 roku uznała 

skargi za bezzasadne z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym jej integralną 

część. Uchwała ta wraz z uzasadnieniem została doręczona skarżącemu.  

Pismem z dnia 24 maja oraz 6 czerwca 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 kolejne skargi Pana J.A.P. na działalność Prezydenta 

Miasta Skierniewice. W skargach tych skarżący powtórzył zarzuty pod adresem Prezydenta Miasta 

Skierniewice zawarte w poprzednio rozpatrywanych przez Radę Miasta Skierniewicach skargach,  

bez wskazania nowych okoliczności. W przedmiotowych sprawach na XLIV sesji odbytej w dniu  

30 czerwca 2022 roku Rada Miasta Skierniewice podjęła uchwałę Nr XLIV/90/2022 w sprawie 

podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miasta Skierniewice dotyczącego skarg na Prezydenta 

Miasta Skierniewice. 

 Pismem z dnia 22 czerwca 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 kolejne skargi Pana J.A.P. zawierające zarzuty  

pod adresem Prezydenta Miasta Skierniewice. 

Z poczynionych ustaleń wynika, iż Pan J.A.P systematycznie kieruje do Rady Miasta 

Skierniewice oraz wielu urzędów i instytucji skargi dotyczące uzyskiwania niewystarczającej pomocy 

społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Prowadzi także obszerną 

korespondencję z sądami i prokuraturą, nie czyniąc przy tym żadnych starań zmierzających  



do poprawy jego sytuacji bytowej. Jednocześnie szczegółowa analiza skarg obecnie złożonych  

przez Pana J.A.P, prowadzi do wniosku, iż nie zawierają one żadnych nowych okoliczności  

w sprawie, poza osobistymi odczuciami i ocenami pracy osób zatrudnionych zarówno w Urzędzie 

Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach jak też innych urzędach i instytucjach. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miasta ustaliła,  

iż wszystkie złożone przez skarżącego wnioski były rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Skierniewicach z dużą starannością, wnikliwością i bez zbędnej zwłoki, o czym świadczy 

znajdująca się w Ośrodku dokumentacja. Z analizy złożonych dotychczas przez skarżącego 

wniosków wynika, że pracownicy Ośrodka traktowali prośby skarżącego z dużym zrozumieniem  

i zaangażowaniem, starając się  za każdym razem wspomóc i zaspokoić niezbędne potrzeby 

skarżącego, z zachowaniem obwiązujących w tym zakresie procedur i terminów.  

Pomimo to, w ocenie skarżącego, pomoc i wsparcie uzyskiwane ze strony MOPR  

jest niewystarczające i nie spełniania jego oczekiwań. Przy czym skarżący nie przyjmuje  

do wiadomości argumentów, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), przyznanie świadczeń z pomocy  społecznej 

uzależnione jest od spełniania określonych ustawą kryteriów dochodowych, jak i występowania 

okoliczności uzasadniających przyznanie takiej pomocy.  

Podkreślić należy, że celem pomocy społecznej jest zaspakajanie potrzeb osób ubiegających 

się o taką pomoc tylko w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych, a rozmiar tej pomocy uzależniony 

jest od wysokości środków finansowych, jakimi dysponuje organ udzielający pomocy. Zgodnie  

z art. 3 ust. 4 ustawy pomocy społecznej: „Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny 

zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej”. W sytuacji, gdy 

świadczona pomoc nie zaspakaja potrzeb zainteresowanego winien on podjąć starania o ich 

zaspokojenie  w ramach własnych możliwości poprzez podjęcie zatrudnienia. Pomoc społeczna 

powinna mieć charakter przejściowy, a podstawowym obowiązkiem osoby korzystającej z tej pomocy 

jest podejmowanie prób usamodzielnienia się, czego w ocenie Rady Miasta nie można zauważyć  

w przypadku skarżącego.  

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.  



Wobec powyższego za bezpodstawny należy uznać zarzut skarżącego dotyczący braku reakcji 

Prezydenta Miasta Skierniewice na składane przez niego wnioski i skargi. 

Reasumując powyższe ustalenia Rada Miasta Skierniewice uznała, iż kolejne zarzuty 

kierowane przez skarżącego pod adresem Prezydenta Miasta Skierniewice dotyczące braku 

zainteresowania jego sprawami nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym sprawy,  

a tym samym należy uznać je za bezzasadne.  

W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, iż 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 

Podtrzymanie poprzedniego stanowiska przez Radę Miasta Skierniewice – jako organu 

właściwego do rozpatrzenia skarg na podstawie art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

powinno być wyrażone przez ten organ. W przypadku organu o charakterze kolegialnym  

i wieloosobowym formą jego działania jest podejmowanie uchwał, stąd podtrzymanie przez Radę 

Miasta Skierniewice poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg wymaga podjęcia 

uchwały w tym przedmiocie. 
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