
  U C H W A Ł A   NR XXVII/165/2017 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. 

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz  

 art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postepowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.) Rada Gminy Baranowo 

uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana M.W.  z dnia 21 grudnia 2016 r, przesłaną 

za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ostrołęce, 

która wpłynęła do Urzędu Gminy w Baranowie w dniu 27 grudnia 2016 r. 

wniesioną na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Baranowie w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej zwrotu w całości 

kosztów dojazdu na komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności  

w Warszawie,  z przyczyn przedstawionych  w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Gminy Baranowo do zawiadomienia 

Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

 



                                                                                         Załącznik  

do Uchwały Nr XXVII/165/2017 

                                                                                                                                      Rady Gminy Baranowo 

                                                                                                                                        z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

        W dniu 27 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Baranowo wpłynęła skarga 

Pana M.W. z dnia 21 grudnia 2016 r.,  przesłana za pośrednictwem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Zgodnie  

z kompetencjami skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2017 r. dokonała analizy 

i rozpatrzenia skargi Pana M.W. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Baranowie.  Skarżący stawia zarzut dotyczący 

nieuwzględniania   w całości zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie 

Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Warszawie.  Skarżący nie zgadza się z decyzją I instancji ze względu na zbyt 

niską wysokość przyznanego zasiłku celowego.  

Odpowiedzi na postawiony zarzut udzieliła Kierownik GOPS w Baranowie Pani 

Anna Grad. Wyjaśniono, że skarżący jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako 

osoba bezrobotna. Od 2008r. jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim. 

Jedynym źródłem utrzymania jest pomoc GOPS.  Pan M. W. od wielu lat jest 

beneficjentem tut. Ośrodka. Korzysta z pomocy finansowej zarówno w formie 

zasiłków okresowych jak i celowych. W okresie I-XII 2016r. otrzymywał 

zasiłek okresowy w wysokości 317zł miesięcznie  (łącznie w 2016 roku - 

3.804 zł). Ponadto w 2016r. otrzymał również pomoc w formie zasiłków 

celowych łącznie 500 zł na zakup opału, leków i zwrot kosztów leczenia. 

     Pan M.W. zwrócił się zwrot kosztów dojazdu na ww. Zespół  Orzekający  

w wysokości 280 zł oraz o zwrot za wykupione leki w kwocie 137 zł. Wniosek 

został rozpatrzony przez GOPS pozytywnie. Przyznano pomoc finansową  

w wysokości 200 zł jako pomoc w pokryciu kosztów leczenia. Pomoc otrzymał 

w miesiącu sierpniu 2016 r., nie odwoływał się od decyzji, a skargę złożył  

21 grudnia 2016 r.   

Skarżący, ubiegając się o świadczenia nigdy nie otrzymał decyzji odmownej.  

Z racji otrzymywanych świadczeń sytuacja Pana M.W.  jest na bieżąco 

monitorowana.  



Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie znalazła podstaw do stwierdzenia 

zasadności skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Baranowie i zwróciła się do Rady Gminy Baranowo z wnioskiem 

o podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę Pana M.W. na 

działalność Kierownika GOPS w Baranowie.  

Zasiłek celowy nie jest świadczeniem obligatoryjnym.  Ośrodek Pomocy 

Społecznej dysponuje ograniczonymi możliwościami finansowymi i musi barć 

pod uwagę potrzeby także innych osób wnioskujących o pomoc. Zgodnie z art.3 

ustawy o pomocy społecznej  „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”.  Nie można 

wnioskować o dopuszczalności uczynienia z pomocy społecznej stałego źródła 

dochodów. Interpretacja taka jest sprzeczna z intencją ustawodawcy. 

    Rada Gminy Baranowo po przeanalizowaniu skargi oraz zebranych w sprawie 

materiałów, jak również po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, 

postanowiła uznać skargę za bezzasadną, podzielając argumentację 

przedstawioną przez Komisję Rewizyjną. 

Jednocześnie na podstawie art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.) poucza 

się, iż w przypadku  ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie bez 

wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpoznania może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 

sprawy- bez zawiadamiania skarżącego.  

 

      Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 

 

 


