
Uchwała   Nr LVI/404/14
Rady Miejskiej   Trzcianki 
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę 

           Na  podstawie  art.  18   ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267)  Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

 §1. Odpowiadając na skargę złożoną na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy    Spo-
łecznej w Trzciance  i   Burmistrza   Trzcianki,   uznaje   się  ją   za  bezzasadną, 
z uzasadnieniem, jak  w załączniku do uchwały.
                            
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.  

 §3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Załącznik
do uchwały Nr LVI/404/14
Rady Miejskiej Trzcianki

Państwo
Marzena i Franciszek Bydołek

Odpowiedź na skargę

W dniu  16  stycznia  2014  r.  do  Rady  Miejskiej  Trzcianki  wpłynęła  skarga 
Państwa  dotycząca  trudnej  sytuacji  materialnej  oraz,  zdaniem  Pana, 
niesatysfakcjonującego sposobu załatwienia sprawy przez Miejsko-Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Trzciance i Burmistrza Trzcianki.

Z  poczynionych  ustaleń  wynika,  że  rodzina  Państwa  objęta  była  pomocą 
finansową udzielaną za pośrednictwem MGOPS w Trzciance od sierpnia 2013 roku. 
Stwierdzono,  że  przyczyną  problemów  w  rodzinie  jest  pozostawanie  bez  pracy 
wszystkich jej członków. Ta obiektywnie zła sytuacja dochodowa rodziny nie była 
obojętna  pomocy  społecznej,  ponieważ  otrzymywaliście  Państwo  wsparcie  w 
różnych formach, terminach i kwotach. Były to głównie zasiłki okresowe i celowe. 

W skardze zarzucił Pan ponadto, iż w miesiącu grudniu 2013 r. nie otrzymał 
Pan żadnej  decyzji  administracyjnej  z  MGOPS w Trzciance  oraz  żadnej  pomocy 
finansowej.  Ustosunkowując  się  do  tego zarzutu  kierownik  MGOPS w Trzciance 
wyjaśniła,  że  w  grudniu  2013  roku  rodzina  nie  składała  wniosku  o  udzielenie 
pomocy, stąd świadczenia nie zostały przyznane. 

W piśmie  z  4  grudnia  2013r.  poinformowaliście  Państwo,  że  jesteście  bez 
dochodów, dołączając do niego jedynie oświadczenia wszystkich członków rodziny 
na  ten  temat.  W miesiącach  poprzednich  zwracaliście  się  Państwo  o  pomoc  do 
MGOPS  w  Trzciance,  w  formie  pisemnego  wniosku  wraz  z  wymaganą 
dokumentacją.  Na  pismo  z  4  grudnia  2013  roku  udzielono  Państwu  pisemnej 
odpowiedzi 12 grudnia 2013 roku, ustosunkowując się  do wcześniejszych wniosków. 
Natomiast  jeśli  chodzi  o  oświadczenia  złożone  przez  Państwa   (art.75  §  2  kpa), 
MGOPS w Trzciance  wyjaśnił,    iż  spełniają  one  inną  rolę  -  służą  do  ustalenia 
dochodu  osoby  lub  rodziny,  którego  nie  można  udokumentować  w  żaden  inny 
sposób. W piśmie z 4 grudnia 2013 r. oznajmiliście Państwo również, że ośrodek 
stwarza problemy podczas składania wniosków, prosząc o zaświadczenia lekarskie 
oraz przeprowadza comiesięczne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania 
rodziny.  W odpowiedzi na powyższe, MGOPS w Trzciance, w piśmie z 12 grudnia 
2013 roku opisał zasady przyznawania pomocy ze środków pomocy społecznej, jak 
również  poinformował,  że  jeśli  nadal  będą  pozostawali  Państwo  
w niedostatku, to mogą złożyć wniosek o udzielenie pomocy do tut. ośrodka.

Rada  Miejska  Trzcianki  informuje,  że  przyznanie  pomocy  finansowej 
ze  środków  pomocy  społecznej  może  nastąpić  po  przeprowadzeniu  wywiadu 
środowiskowego  w  ramach  którego  ustalana  jest  sytuacja  rodzinna,  dochodowa  



i zdrowotna wnioskodawcy. Stąd konieczne jest przedkładanie przez wnioskodawcę 
stosownych zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących występujące w rodzinie 
problemy.  Zgodnie  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  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”, a zgodnie z art. 3 ust. 4 tej samej ustawy: 
„potrzeby  osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy  powinny zostać  uwzględnione, 
jeżeli  odpowiadają  celom  i  mieszczą  się  w  możliwościach  pomocy  społecznej”. 
Natomiast  przepis  art.  4  ww.  ustawy  mówi,  iż:  „  osoby  i  rodziny  korzystające 
z pomocy społecznej są obowiązane  do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 
sytuacji  życiowej”.  Świadczenia  z  pomocy  społecznej  nie  zaspokajają  w  pełnym 
zakresie potrzeb indywidualnych wnioskodawców. Pomoc społeczna musi bowiem 
brać pod uwagę potrzeby wszystkich wnioskodawców i swoje możliwości finansowe. 
Ustawodawca  określił  kryteria  zobowiązujące  do  udzielania  zasiłków,  aczkolwiek 
środki  finansowe,  którymi  dysponuje  MGOPS są,  zdaniem jego  kierownika,  zbyt 
małe do pełnego zaspokojenia potrzeb podopiecznych.

Ze  względu  na  brak  środków  finansowych  w  budżecie  ośrodka, 
zaproponowano  Państwu  pomoc  rzeczową  w  postaci  posiłków,  jednak  rodzina 
Państwa z tej propozycji nie skorzystała. MGOPS w Trzciance, w roku 2013 posiadał 
do  dyspozycji  środki  finansowe  na  wypłaty  zasiłków  celowych  
i celowych zasiłków specjalnych w wysokości 600.000,00 złotych. W celu realizacji 
tego zadania ośrodek wydał 2.866 decyzji administracyjnych. Natomiast na wypłaty 
zasiłków  okresowych  ośrodek  wydał  1.858  decyzji  administracyjnych,  na  kwotę 
1.711.789  złotych.  W grudniu  2013  roku,  kiedy  prawie  wszystkie  środki  zostały 
rozdysponowane, ośrodek poniósł dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane ze 
zdarzeniami losowymi w wyniku huraganu „Ksawery”.  

Po  otrzymaniu  środków  w  2014  roku  ośrodek  wydał  trzy  decyzje 
administracyjne przyznające Państwu pomoc w formie:

- zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 150zł,
- zasiłku celowego na pokrycie kosztów energii elektrycznej w kwocie 211,65zł,
- zasiłku okresowego od stycznia 2014r. do maja 2014r. w kwocie po 770,52zł 

miesięcznie.
W  skardze  postawił  Pan  także  zarzut  „straszenia  wyrokiem  Sądu”. 

Ustosunkowując  się  do  niego  MGOPS  w  Trzciance  wyjaśnił,  iż  żaden
z pracowników ośrodka nigdy nie zastraszał Pana rodziny, a w piśmie z 12 grudnia 
2013  roku  poinformował  Pana,  iż  stosowanie  gróźb  bezprawnych  wywierających 
wpływ  na  czynności  urzędowe,  m.in.  pod  adresem  pracownika  socjalnego,  jest 
karalne. 

Jako  skarżący  podniósł  Pan w skardze  również  okoliczność,  że   Burmistrz 
Trzcianki w niesatysfakcjonujący sposób załatwił sprawę Pana żony dot. przyznania 
prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. Burmistrz Trzcianki wyjaśnił, iż Pana 
żona 14 października 2013 roku złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego 
zasiłku pielęgnacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014,  w związku z opieką nad 
niepełnosprawną siostrą. W dniu 8 listopada 2013 roku Burmistrz Trzcianki zlecił 
Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciane przeprowadzenie z 



Pana  żoną  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  w  miejscu  zamieszkania 
niepełnosprawnej  siostry.  Dnia  13  listopada  2013  roku,  MGOPS  w  Trzciance, 
przekazał kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, jednak nie został on 
przeprowadzony  zgodnie  ze  zleceniem,  czyli  w  miejscu  zamieszkania  osoby 
niepełnosprawnej.  W związku  z  powyższym,   14  listopada  2013  roku  ponownie 
zlecono przeprowadzenie ww. wywiadu ze szczególnym wskazaniem, iż ma on być 
przeprowadzony w miejscu  zamieszkania  siostry  Pani  Marzeny Bydołek.  Pismem 
z  9  grudnia  2013  roku,  ośrodek  poinformował  Burmistrza  Trzcianki,  iż  podczas 
wielokrotnych  prób  przeprowadzenia  wywiadu  środowiskowego,  nie  można  było 
wykonać zlecenia, gdyż nie zastano nikogo pod wskazanym adresem. Mimo kilku 
wizyt  w  miejscu  zamieszkania  Pana  szwagierki,  pracownik  socjalny  nikogo  nie 
zastał. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 50 § 1 kodeksu postępowania 
administracyjnego,  11  grudnia  2013  roku  wystosowano  do  Pana  żony  pismo 
wzywające  do  złożenia  wyjaśnień  niezbędnych  dla  ostatecznego  rozstrzygnięcia 
sprawy. W dniu 16 grudnia 2013 roku zgłosiła się  Pana żona do Referatu Spraw 
Społecznych,  gdzie  zapoznała  się  z  aktami  sprawy.  Mimo  próśb  pracownika 
merytorycznego  o  ustosunkowanie  się  do  wątpliwości  wynikających  z  pisma 
MGOPS w Trzciance z 9 grudnia 2013 roku  w sprawie sprawowania opieki nad 
siostrą, do dnia wydania przedmiotowej decyzji, żona nie złożyła żadnych wyjaśnień.

Dodać należy, że przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w 
miejscu  zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej  ma  na  celu  zweryfikowanie 
okoliczności  dotyczących spełnienia  warunków niezbędnych   do przyznania ww. 
świadczenia  oraz,  że  specjalny  zasiłek  pielęgnacyjny  jest  świadczeniem 
przyznawanym na dany okres zasiłkowy, obowiązujący obecnie od 1 listopada 2013 
roku  do  31  października  2014  roku.  Decyzja  administracyjna,  odmawiająca 
przyznania  prawa  do  ww.  zasiłku,  wydana  została  27  grudnia  2013  roku,  zatem 
Burmistrz  Trzcianki  wydał  ją  w  ustawowym  terminie;  art.26  ust.  4  ustawy 
o  świadczeniach  rodzinnych  mówi,  iż:  „w  przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w  okresie  od  1  października  do  30  listopada,  ustalenie  prawa  do  świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do 31 grudnia”. 

Rada  Miejska  Trzcianki  dodaje  ponadto,  że  siostra  Pani  Marzeny  Bydołek 
nie  była  wzywana  do  składania  jakichkolwiek  wyjaśnień  w  sprawie  specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. Do Urzędu Miejskiego Trzcianki zgłosiła się dobrowolnie w 
celu uzyskania informacji o postępowaniu w sprawie wniosku dot. przyznania prawa 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podczas rozmowy została poinformowana, że 
istnieją wątpliwości, co do sprawowania opieki nad nią przez wnioskodawczynię. 

Po  rozpatrzeniu  zarzutów  zawartych  w  skardze,  Rada  Miejska  Trzcianki 
stwierdza,  że  działania  podejmowane  przez  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Trzciance, jak i Burmistrza Trzcianki, były przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i tym samym uznaje skargę na działalność kierownika 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance oraz na Burmistrza 
Trzcianki za bezzasadną.



Pouczenie:  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 (art.239 § 1 kpa.).
 


