
UCHWAŁA NR XXXIX/384/23
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.; dalej jako k.p.a.), Rada Gminy Wierzbinka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Skarżącej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wierzbinku. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi Skarżącą. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Gemziak
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                                                                                                                Załącznik do uchwały  

 

 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, Rada gminy jest 

organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  wójta 

(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Skarżąca założyła w dniu 09.01.2023 r. skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wierzbinku, zarzucając m.in. że wydano jej zaświadczenie o sprawowaniu opieki 

nad matką za okresu jedynie 3 lata, które potem poprawiono, a także, że wprowadzono ją w 

błąd i kłopoty finansowe, ponieważ nie poinformowano jej, że w przypadku pobierania 

świadczeń dla bezrobotnych zasiłek rodzinny nie przysługuje,  

Po przeanalizowaniu skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zwrócono się do 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku o złożenie wyjaśnień w 

niniejszej sprawie. W wyjaśnieniach tych przedstawiono okoliczności faktyczne sprawy, z 

których wynika, że: 

− W aktach sprawy widnieje tylko jedno zaświadczenie wystawione za okres od 

01.07.2014 do 18.11.2021r.  

− Skarżąca pobierała zasiłek rodzinny (oraz inne świadczenia) od 2008r. Od 14 lat co roku 

składa wniosek m. in. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, który to wniosek zawiera 

pouczenie o tym, że „w przypadku uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych 

wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu 

wypłacającego świadczenia rodzinne. Niepoinformowanie o tym organu właściwego 

prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których 

mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie.” 

− Od 14 lat co roku Skarżąca otrzymywała decyzję, w której zawarte jest kolejne 

pouczenie o treści podobnej do pouczenia z wniosku: „W przypadku wystąpienia zmian 

w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granice Polski, uzyskania 

dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, 

jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 

świadczenia rodzinne. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i 

organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, 

wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń 

rodzinnych. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana 

do ich zwrotu.” 

− Ustawodawca wyraźnie określił, że to osoba pobierająca świadczenie odpowiada za 

obowiązek informacji. W żaden sposób nie zobowiązał pracowników pomocy 

społecznej do przejęcia tego obowiązku za świadczeniobiorców.  

− Zarzut, że powyżej zacytowane pouczenie jest napisane „drobnym druczkiem”, też nie 

znajduje uzasadnienia, ponieważ całą decyzję (łącznie z pouczeniem) napisano tą samą 

czcionką, tej samej wielkości. Co więcej, zacytowana treść pouczenia stanowi jego 

pierwsze zdanie.  
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Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 

237 § 3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego Rada Gminy Wierzbinek informuje, że: „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 zawiadomienia skarżącego.” 
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