
UCHWAŁA NR 143/XXVI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie 

 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j. z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie,
uchwala, co następuję:

§1

Uznaje  się  za  niezasadna  skargę  Skarżącego,  Pana  Krzysztofa  Goliszewskiego  na
nieprawidłowości  w  zakresie  działania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Gostyninie.

§2

Uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  rozpatrzenia  skargi  stanowi  załącznik  Nr  1  do
uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 143/XXVI/2015 
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.  229 pkt 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,  jeżeli
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpoznania skargi, Rada
gminy jest  organem właściwym do rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności
wójta  (burmistrza  lub  prezydenta  miasta)  i  kierowników  gminnych  jednostek
organizacyjnych.

Zgodnie z art. 18a  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) rada gminy kontroluje działalność wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Skarżący,   Krzysztof  Goliszewski  złożył  skargę  na  działania  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gostyninie, zarzucając – jak wynika z treści skargi – brak należytego
działania ze strony pracowników MOPS odnośnie składanych przez niego wniosków do tej
jednostki. 

Powyższa skarga była przedmiotem rozważań Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Gostyninie. W toku swych prac Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dnia 28 grudnia 2015 r.
wysłuchała  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  p.  Renatę
Zagórską,  która  wyjaśniła,  iż  w  jej  ocenie  skarga  jest  bezzasadna,  albowiem  pracownik
socjalny kilkukrotnie próbował spotkać się ze Skarżącym, spotkania te nie odbyły się jednak z
przyczyn  leżących  po  stronie  Krzysztofa  Goliszewskiego.  Ponadto,  Skarżący  korzysta  z
MOPS – otrzymał kilkukrotnie w ostatnim czasie „zapomogi” pieniężne. Co więcej, według
oceny pracowników MOPS, Skarżący zachowuje się w stosunku  do nich w sposób, delikatnie
rzecz ujmując niekulturalny, zdarza się, że wulgarny. 

Mając  na  uwadze  powyższe  wyjaśnienia,  należy  uznać,  że  zarzuty  zawarte  w
przedmiotowej skardze są bezzasadne.

Z tych względów podjęto uchwałę jak w sentencji.
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 k.p.a. Rada Miasta Gostynina informuje, iż: „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 zawiadamiania skarżącego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


