
Uchwała Nr XXVIII/217/2021
Rady Miejskiej w Szczytnie  

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnie

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po
rozpatrzeniu skargi  na  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
złożonej przez:

Panią 
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Szczytnie – Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1. 
Wniesioną w dniu 2 lutego 2021 roku skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczytnie uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. 
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie,
zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi skarżącemu i przesłania wraz z niniejszą
uchwałą i uzasadnieniem. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

    Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze

zm.) 



Załącznik do uchwały nr 
          XXVIII/217/2021 

Rady Miejskiej w Szczytnie 
          z dnia 30 marca 2021 r.

Uzasadnienie
 do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 30 marca 2021r., w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy w Szczytnie

W dniu 2 lutego 2021 roku Pani                 złożyła skargę na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy w Szczytnie.

Przewodniczący Rady przekazał niniejszą skargę do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji celem rozpatrzenia postulatów w niej zawartych. 
W dniach 26.02.2021 r., 05.03.2021 r. i 10.03.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rozpatrzyła skargę.

W posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udział wzięli: 
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
Sławomir Staszak, Andrzej Dziuban, Piotr Gregorczyk i Artur Trochimowicz,
2.Urząd Miejski w Szczytnie:
Inspektor  w  Wydziale  Edukacji,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  Urzędu  Miejskiego  w
Szczytnie Pani 
3.Strona skarżąca:
Pani 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnie  Pani  Hanna
Bojarska  złożyła  pisemną  informację  wyjaśniającą  przedmiot  skargi,  jakim  jest
bezpodstawne  skierowanie  do  Domu  Pomocy  Społecznej  rodziny  skarżącej,  brak
przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego oraz posądzenie o branie łapówek.

Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji   po  przeprowadzeniu  postępowania
wyjaśniającego, w tym zapoznaniu się z dokumentami i przeanalizowaniu wyjaśnień stron
ustaliła, iż wnioski do Sądu Rejonowego w Szczytnie dotyczące skierowania do Domu
Pomocy Społecznej rodziny Pani                 bez ich zgody zostały wniesione w trybie art.
39 ust. 1, 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” w dniu 14 lutego 2020 r. Zanim
podjęto działania o umieszczenie w domu pomocy społecznej, rodzinie świadczono różne
formy  pomocy  społecznej  (m.in.  usługi  opiekuńcze,  asystent  rodziny,  pobyt  w
środowiskowym domu samopomocy). Jednak rodzina niejednokrotnie odmawiała pomocy,
nie wpuszczając do domu pracowników. Według stanu na dzień dzisiejszy Sąd Okręgowy,
VI  Wydział  Cywilny  Rodzinny  w  Olsztynie  wydał  3  postanowienia,  które  są  już
prawomocne w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej (po złożonej apelacji
przez pełnomocnika rodziny).

Ponadto wniosek Pani                  o  przyznanie  pomocy w formie zasiłku
okresowego   został  rozpatrzony  –  MOPS  wydał  decyzję  odmowną.  Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w wyniku wniesionego odwołania przez w/w utrzymało w mocy
decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Natomiast kolejny wniosek
Pani                       z dnia 11 grudnia 2020 r. o przyznanie pomocy na zakup posiłku lub



żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” został przesłany do
Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Olsztynie  o  wyłączenie  MOPS  z
prowadzenia sprawy i przekazanie do rozpatrzenia innemu ośrodkowi pomocy społecznej.
Rodzina  liczy  6  osób,  a  uzyskiwany  łączny  dochód  rodziny  przekracza  kryterium
dochodowe  rodziny,  co  nie  kwalifikuje  do  uzyskania  pomocy  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  z  Europejskiego
Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym   –  FEAD.  Rodzina  posiada  środki  na
zabezpieczenie swoich niezbędnych potrzeb życiowych.

Zarzut  dotyczący  ostatniej  kwestii  poruszanej  w  skardze  kwalifikuje  się  do
skierowania  wniosku  do  Prokuratury,  ponieważ  Komisja  nie  posiada  kompetencji  do
zbadania domniemanych zarzutów.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  należy  uznać,  że  zarzuty  zawarte  w  skardze  nie
zostały potwierdzone w toku jej rozpatrywania i należy uznać skargę za bezzasadną.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku ponownego złożenia skargi bez wskazania
nowych  okoliczności  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje
stanowisko bez zawiadamiania skarżącego, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.

Przewodniczący Rady

      Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze 
zm.) 


