
UCHWAŁA NR XXI/145/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie 
oraz na pracowników GOPS w Będzinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133) oraz 
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg wniosków (Dz. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Skargę Pana P. K. zam. w Mścicach na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników 
GOPS w Będzinie, wniesioną w dniu 28.02.2020 r., uznaje się za nieuzasadnioną. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP  www.bedzino.pl   

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Barbara Grudzień 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jest rada gminy.

W dniu 07.04.2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będzinie po wstępnym
przeanalizowaniu zarzutów w ww. skardze zwróciła się z prośbą do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie Andrzeja Tyla o ustosunkowanie się do niej. W dniu 17.04.2020 r. do Biura Rady
wpłynęło wyjaśnienie w tej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w pełnym składzie spotkała się
w dniu 05.05.2020 r. w celu analizy wyjaśnień i wydania opinii.

Jednocześnie komisja powiadomiła skarżącego o potrzebie przedłużenia terminu załatwienia przez Radę
Gminy skargi. Wydana opinia komisji w sprawie skargi była jednogłośna - wszystkie zarzuty postawione
w skardze są nieuzasadnione.

Głównym przedmiotem skargi była przewlekłość i opieszałość, a także nękanie.

W dniu 9 grudnia 2019 r. Pan P. K. złożył podanie z prośbą o przyznanie zasiłku stałego. W dniu 17 grudnia
2019 r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad z Panem P. K., z przeprowadzonego wywiadu wynikało iż
zajmuje kemping w M. Zatem jest on osobą bezdomną, niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz nie zameldowaną na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności. Działając zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej, gdzie
„w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo gminą jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej
osoby na pobyt stały" oraz z art. 65 par. 1 KPA "jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie
wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego ... ", pracownik
socjalny podanie wraz z kompletem dokumentów przesłał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koszalinie, jako organu właściwego do załatwienia sprawy (ostatni stały meldunek Pana K. był w K.).

Ponieważ jednak w dniu 7 stycznia 2020 r. właścicielka posesji, na której stał kemping, zameldowała Pana
P. K. i wyraziła zgodę na zamieszkanie, MOPR w Koszalinie zwrócił dokumenty do GOPS w Będzinie, gdyż
w/w przestał być osobą bezdomną.

Rada Gminy po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym, dowiedziała się, że w dniu 16 stycznia
2020 r. została wydana pierwsza decyzja odmawiająca przyznania zasiłku stałego. Ponadto na podstawie
uzyskanych informacji, Skarżący nie pozostał bez środków finansowych, gdyż jeszcze w styczniu 2020 r.
otrzymał z GOPS pomoc finansową na częściowy zakup żywności i na częściowy zakup opału i środków
czystości. Zaś w dniu 25 lutego 2020 r. została wydana decyzja przyznająca Panu P. K. zasiłek stały
z wyrównaniem od 1 grudnia 2019 r. do 17 maja 2021 r. W między czasie Pan P. K. złożył skargę do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, na niezałatwienie w ustawowym terminie wniosku
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Po wysłuchaniu opinii komisji oraz po zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze Rada Gminy
w Będzinie stoi na stanowisku, że działania Kierownika GOPS oraz pracowników były prawidłowe. Rada
stwierdziła, że w działaniach pracowników oraz kierownika GOPS w Będzinie nie było zaniedbań,
przewlekłości, opieszałości a tym bardziej jakiejkolwiek formy nękania skarżącego. Z przeprowadzonego
rozeznania wynika, że wszystkie działania były prowadzone zgodnie z prawem, a podjęte środki i działania
były odpowiednie do sprawy. W związku z tym, Rada uznaje w całości skargę jako bezzasadną.
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