Uchwała nr XIX/ 192 /2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239
§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uchwala się co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Moniki K. na działalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie w zakresie niewłaściwego
załatwienia sprawy przyznania świadczeń rodzinnych.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów do udzielenia
odpowiedzi Skarżącej i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz
pouczeniem o treści art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także do
powiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Uzasadnienie
Rada Gminy Radziejów postanowiła nie uwzględniać skargi Pani Moniki K.
na działalność Kierownika GOPS w Radziejowie.
Jak

wynika

z

wyjaśnień

Kierownika

GOPS

z

dnia

20.05.2013

r.,

rozpoznawanie spraw z udziałem skarżącej następowało w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Zasadna była argumentacja odwołująca się do odmiennej wykładni przepisów
cytowanej ustawy w zależności od przedstawionych przez skarżącą dokumentów, co
było spowodowane dołączeniem do akt sprawy po 10 miesiącach dokumentów
w związku ze złożeniem wniosku na kolejny okres zasiłkowy. A zatem rozpoznanie
po prawie roku sprawy Pani Moniki K. nie wynikało z opóźnienia organu
w przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, ale dlatego, że po tak długim czasie
Pani Monika K. dostarczyła dokumenty, które wymuszały inną interpretację pojęcia
uzyskania dochodu, co z kolei implikowało stwierdzenie nienależnego świadczenia
za okres od II.2011r. do X.2011 r.
Opisane okoliczności nie dawały podstaw do uwzględnienia skargi, tym
bardziej, że na dzień dzisiejszy GOPS w Radziejowie prowadzi postępowanie
uzupełniające, mające na celu wyjaśnienie czy świadczenie wypłacone skarżącej
miało charakter świadczenia nienależnie pobranego w rozumieniu w/w ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z zapisem art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi 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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