
 

  

 

Uchwała Nr  XLVI/121/2022 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 22 września 2022 r. 

 
 
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 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301),  
Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

  

§1. Uznaje się skargę Pani A.P. z dnia 18 sierpnia 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 skarżącej  
 o sposobie załatwienia skargi, o której 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 XLVI/121/2022  z dnia 22 września 2022 r. 
 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 22 sierpnia 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 Pani A.P. zawierającą zarzuty dotyczące 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach m.in. udzielania skarżącej 

niewystarczającej jej zdaniem, pomocy finansowej.  

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 skargę za bezzasadną. 

Rozpatrując skargę Rada Miasta Skierniewice uwzględniła następujące okoliczności 

faktyczne i prawne sprawy.  

Pani A.P. jest osobą młodą, posiadającą wykształcenie podstawowe. Wraz z mężem 

Panem B.P. lat 55, posiadającym wykształcenie zawodowe, prowadzą wspólne gospodarstwo 

domowe. Małżeństwo z poprzednich związków posiada czworo dzieci. Troje dzieci Pani A.P. 

pozostaje w pieczy zastępczej u osób spokrewnionych. Z akt sprawy wynika, że skarżąca,  

nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, nie odwiedza ich i w żaden sposób nie łoży na ich utrzymanie, 

pozostaje jedynie w kontakcie telefonicznym z pełnoletnia córką, która mieszka u babci ze strony 

matki w Kutnie. Pan B.P. ma syna, z którym pozostaje w kontakcie. Z uwagi na niesystematyczne 

regulowanie alimentów na dziecko, jego dochody obciążone są egzekucją komorniczą z tego 

tytułu. Państwo P. w dniu 30.11.2019r zawarli związek małżeński. Obydwoje nie posiadają 

stałego zameldowania i przebywają w wynajmowanym mieszkaniu. Pan B.P. w dniu 29.10.2019 r. 

otrzymał decyzję odmowną z Urzędu Miasta Skierniewice w sprawie wynajmu lokalu 

mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice, bowiem min. centrum życiowe Pana 

B.P. przez ostatnie 5 lat nie koncentrowało się na terenie miasta Skierniewice. Pani A.P. pozostaje 

na utrzymaniu męża, nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach.  

W dniu 11.04.2022 r. wyrejestrowała się z Urzędu Pracy. Pan B.P. od listopada 2019 r. 



podejmował prace dorywcze w charakterze pracownika budowlanego, natomiast od dnia 

01.10.2021 r. jest zatrudniony w Zakładzie Pogrzebowym.  

Z treści wyjaśnień udzielonych w tej sprawie wynika, że rodzina skarżącej od grudnia  

2019 roku pozostaje pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.  

Od tego czasu otrzymała sześć razy pomoc finansową w formie zasiłków celowych i specjalnych 

zasiłków celowych na dofinansowanie opłat mieszkaniowych i zaspokojenie potrzeb bytowych, 

których wysokość kształtowała się w granicach od 200 zł do 300 zł. Z akt sprawy wynika,  

że na każdy wniosek Pani A.P.  została terminowo wydana decyzja administracyjna opatrzona 

rygorem natychmiastowej wykonalności i niezwłocznie zrealizowana. Wnioski Pani A.P. były 

rozpatrywane wnikliwie, z dużą starannością, bez zbędnej zwłoki i przekazywane na jej konto 

osobiste. Skarżąca nigdy nie otrzymała decyzji odmownej w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej. 

Odnosząc się do zarzutu Pani A.P. co do wysokości przyznawanej pomocy, należy mieć 

na uwadze, że celem pomocy społecznej nie jest zaspokajanie wszystkich potrzeb osób 

ubiegających się o tą pomoc, ale tylko w zakresie tych niezbędnych, a rozmiar pomocy 

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

Pomoc społeczna nie jest instytucją mającą na celu utrzymanie osób i rodzin, czy też dostarczanie 

im środków na utrzymanie. Celem pomocy społecznej jest jedynie wsparcie osób, które znajdują 

się w trudnej sytuacji, a wsparcie to powinno mieć charakter przejściowy. Należy podkreślić,  

że z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach korzysta bardzo wiele osób 

oraz rodzin, dlatego też w ocenie Rady Miasta środki finansowe, jakimi dysponuje Ośrodek 

muszą być dzielone rozważnie, aby chociaż w części zaspokoić potrzeby zgłaszających  

się potrzebujących mieszkańców Skierniewic oraz uchodźców z Ukrainy. Ponadto osoby  

i rodziny korzystające z pomocy społecznej bezsprzecznie są zobowiązane do współdziałania  

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miasta ustaliła,  

że Państwo P. od początku współpracy z tutejszym Ośrodkiem tj.: od grudnia 2019 roku 

deklarowali, że są osobami chorymi i brakuje im środków finansowych na utrzymanie,  

zaś choroby na które cierpią uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia w celu poprawy swojej 

sytuacji życiowej. O ile Pan B.P. podejmował kroki w celu zaspokojenia potrzeb swojej rodziny, 

to Pani A.P. nie przyczyniła, się w żaden sposób do poprawy swojej sytuacji chociażby  

w elementarnych działaniach. Z treści wyjaśnień udzielonych w tej sprawie wynika, że pracownicy 

Ośrodka w trakcie pracy socjalnej sugerowali Pani A.P. złożenie dokumentacji w Miejskim 

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności celem ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

jednakże z akt sprawy wynika, że do tej pory skarżąca nie złożyła takiego wniosku.  

Tym samym w ocenie Rady Miasta nie można stwierdzić, czy rzeczywiście jest osobą 

chorą, a jej liczne schorzenia, o których mówiła pracownikowi socjalnemu uniemożliwiają  



jej podjęcie zatrudnienia. Ustalając stopień niepełnosprawności, Pani A.P. miałaby możliwość 

poszukiwania adekwatnego do swoich schorzeń zatrudnienia, korzystając z licznych benefitów 

jako osoba niepełnosprawna. Obecnie Pani A.P. od kwietnia 2022 r nie jest zarejestrowana  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, co można traktować, jako brak chęci poprawy swojej sytuacji, 

poprzez chociażby gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ponadto Pani A.P. oświadczając, że jest 

osobą chorą, przez okres dwóch lat w żaden sposób nie udokumentowała swojego procesu 

leczenia i nie przedstawiła dowodów w tej sprawie np.: skierowania do lekarzy specjalistów, 

wystawianych recept na leki, faktur za przyjmowane leki. Wobec powyższego zarzut Pani A.P.  

w kwestii przyznawania niskich zasiłków jest bezzasadny i nie ma faktycznego odzwierciedlenia. 

Chybiony jest również w ocenie Rady Miasta kolejny zarzut skarżącej w kwestii 

przyznania paczki żywnościowej. Ustalono, że skarżąca nigdy nie złożyła wniosku o tego rodzaju 

pomoc, tym samym nie mógł być on rozpatrzony. Z akt sprawy wynika, że w dniu 01.07.2022 r. 

Pani A.P. w trakcie wizyty pracowników socjalnych w środowisku domowym oświadczyła,  

że obecnie nie oczekuje z tutejszego Ośrodka tego rodzaju pomocy. Wydawanie paczek 

żywnościowych w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 

współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Potrzebującym odbywa  

się w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Ametyst” mieszczącym się przy ul. Kozietulskiego 

3 lub w Stowarzyszeniu „Caritas Polska” działającym przy Parafii Św. Jakuba w Skierniewicach. 

Wydawanie artykułów żywnościowych odbywa się na podstawie zgłoszonych wniosków 

mieszkańców Skierniewic po zweryfikowaniu ich sytuacji finansowej przez rejonowych 

pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni na bieżąco otrzymują informację o możliwości 

wydawania skierowań z powyższych Stowarzyszeń, o ile w magazynach w ramach Programu 

znajdują się artykuły żywnościowe. Istotną kwestią jest ilość osób, która może skorzystać z tejże 

pomocy. Na dzień dzisiejszy limit wydawania skierowań po artykuły żywnościowe został 

wyczerpany. Tym samym obecnie nie ma możliwości, żeby Pani A.P. i jej mąż zostali objęci tą 

formą pomocy.  

Odnosząc się do zarzutu Pani A.P. w kwestii nieprawidłowej postawy pracownika 

socjalnego w stosunku do skarżącej ustalono, że Pani J.K. jest długoletnim pracownikiem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Z wyjaśnień przedstawionych przez 

dyrektora tut. Ośrodka wynika, że w dotychczasowej działalności zawodowej kieruje się zasadą 

dobra klienta i ochroną jego godności, służy pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych 

klienta i konsekwentnie dąży do jego usamodzielnienia. Powierzane i wykonywane obowiązki 

przez Panią J.K. w ocenie dyrektora nie budzą zastrzeżeń i są wykonywane zgodnie z etyką 

zawodową pracownika socjalnego. 

W zakresie podnoszonych przez skarżącą zarzutów dotyczących pracy socjalnej 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym do pracy zawodowej Pani J.K. należy 

wskazać, iż zasadniczym celem oprócz systematycznego wsparcia finansowego jest wspomaganie, 



aktywizowanie i inspirowanie do pozytywnych zmian, wspieranie w przekształcaniu wadliwych 

struktur rodziny, oraz nieprawidłowych zachowań i postaw człowieka, uświadamianie błędów, 

jakie ludzie popełniają w swoim życiu, co doprowadza ich do min. skrajnego ubóstwa lub 

wykluczenia społecznego. Niejednokrotnie podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

oczekują jedynie pomocy finansowej lub natychmiastowego rozwiązania problemów, które 

narosły przez kilka lat. Jakiekolwiek działania pracowników socjalnych umożliwiające zmianę 

stylu życia poprzez wspomnianą powyżej pracę socjalną traktują jako atak na własną osobę. 

Klienci nie chcą zmian w swoim życiu i nie przyjmują do wiadomości, że długofalowe działania  

i współpraca z pracownikiem socjalnym być może zmieni ich trudną egzystencję,  

a w konsekwencji doprowadzi do usamodzielnienia i odzyskania zdolności do prawidłowego 

pełnienia ról społecznych.  

W dniu 31.08.2022r Pani A.P. przedstawiono propozycję uczestnictwa  

w projekcie realizowanym przez Centrum Kształcenia PRO-EDU s.j. z siedzibą przy  

ul. Mszczonowskiej 33/35 w Skierniewicach, które oferuje odpłatne szkolenia i staże zawodowe 

dla osób bezrobotnych. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych powinno zwiększyć 

szanse na podjęcie przez skarżącą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i uzyskanie środków 

finansowych na własne utrzymanie. Uczestnictwo w tym projekcie pozwoli Pani A.P.  

na podwyższenie swoich kwalifikacji i umożliwi w przyszłości podjęcie zatrudnienia. Skarżąca 

zgodziła się na udział w powyższym projekcie. 

Analizując dokumenty w sprawie stwierdzić należy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Skierniewicach, jego pracownicy oraz kierownictwo wspierają rodzinę i podejmują działania 

zgodne z prawem oraz dochowują należytej staranności przy wykonywaniu zadań.  

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał, należy stwierdzić, że zarzuty skarżącej 

 dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach nie znajdują 

odzwierciedlenia w stanie faktycznym i są całkowicie bezzasadne. 
 

Z tych też względów Rada Miasta Skierniewice uznała skargę za bezzasadną.  
 

 

 

 

  

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, z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r. 
poz. 1301): „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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