
UCHWAŁA NR XLIII/378/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XI/343/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 

2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie za bezzasadną  

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), w zw. z art. 229 pkt 3, art. 239 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. POZ. 1491 i poz. 2052) 

uchwa ł a się, co następuje: 

1. Po rozpatrzeniu skargi otrzymanej dnia 10 stycznia 2022 r. (zarejestrowanej w Urzędzie Gminy 

w Krasocinie pod nr PP.167.2022) na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie i zapoznaniu się  ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasocin 

w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Krasocin stwierdza, że skarga nie podlega 

rozpoznaniu i postanawia podtrzymać  stanowisko wyrażone w uchwale Nr XL/343/21 Rady Gminy Krasocin 

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do pozostawienia odpowiedniej adnotacji 

w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIII/378/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Nr X1/343/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 

29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli; 

w tym celu powołuje komisję  skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasocin, zwana dalej Komisją, stosownie do postanowień  

117 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, 

z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), na posiedzeniu odbytym w dniu 17 stycznia 2022 r. 

rozpatrzyła wstępnie pismo nazwane „skargą  na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie", przekazane według właściwości Radzie Gminy Krasocin przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Kielcach pismem znak: SKO.PS-80/5410/2882/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. (data 

otrzymania przez tut. urząd: 10 stycznia 2022 r., zarejestrowane pod nr PP.167.2022). 

Komisja, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ustaliła kwalifikację  przekazanego pisma jako skargę  
w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052), zwanej 

dalej „k.p.a.", do Rady Gminy Krasocin, złożoną  na działalność  Kierownika Gminnego Oś rodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie. 

Przedmiotem skargi jest wadliwe zobowiązanie skarżącego do dostarczenia dokumentów niezbędnych do 

uzyskania przez ojca skarżącego świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. W treści 

skargi skarżący zarzucił  Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie podanie 

w zawiadomieniu nieprawdziwych informacji, dotyczących zobowiązania się  skarżącego do dostarczenia 

faktury za łóżko rehabilitacyjne. Z załączonego do pisma zawiadomienia znak: PS.551.38.2021 z dnia 

25 czerwca 2021 r. zaadresowanego do ojca skarżącego wynika, że przedłużono termin załatwienia sprawy 

z uwagi na konieczność  uzupełnienia dokumentów, w tym decyzji emerytalnej, faktur za poniesione koszty 

leczenia, zakupu łóżka rehabilitacyjnego, do których złożenia zobowiązał  się  skarżący. 

Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty analogiczne do zarzutów zawartych w skardze pochodzącej od tego 

samego skarżącego, którą  Rada Gminy Krasocin rozpatrzyła na sesji w dniu 29 listopada 2021 r., podejmując 

uchwałę  Nr XL/343/21 w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. Skarżącego zawiadomiono o sposobie załatwienia skargi. 

Zawiadomienie o załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 § 1 k.p.a. 

W przekazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach dokumentach, w kwalifikacji 

prawnej nazwanych jako nowa skarga skarżącego, skarżący nie powołuje nieznanych organowi okoliczności 

sprawy, w związku z czym przedmiotowa skarga nie podlega rozpoznaniu. 

Stosownie do art. 239 § 1 k.p.a., 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 
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nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią  adnotacją  w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

Mając powyższe na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić  do Rady Gminy 
Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XL/343/21 
Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

Id: 56EF4C83-0197-487D-AA61-C7AA0B29C920. Uchwalony 	 Strona 3 


