
Protokół  Nr 1/22 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Krasocin 

odbytego dnia 17 stycznia 2022 r. 

w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul Macierzy Szkolnej 1 

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Dariusz Frączek o godz. 12.35 otworzył  posiedzenie Komisji 

i po powitaniu jej członków, Z-cy Wójta Gminy Krasocin oraz adwokata Urzędu Gminy 

w Krasocinie, stwierdził, iż  zgodnie z listą  obecności - która stanowi załącznik Nr 1 do protokółu, 

w posiedzeniu udział  bierze 4 członków Komisji, co wobec jej ustalonego składu, 

wynoszącego 5 członków, stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Antoni Drej. 

Ad. 2. Nawiązując do proponowanego porządku posiedzenia - który stanowi Załącznik Nr 2 do 

protokółu - przewodniczący posiedzenia, wobec braku wniosków o zmianę  w porządku 

obrad, stwierdził, że Komisja będzie obradowała wg przedstawionego porządku. 

Ad. 3. Komisja opracowała projekt sprawozdania z realizacji planu pracy za II półrocze 2021 r. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie Komisji zatwierdzenie projektu 

sprawozdania z realizacji planu pracy za II półrocze 2021 r. 

W głosowaniu Komisji udział  wzięło 4 jej członków. Oddano głosów: 4 „za", O „przeciw", 

o „wstrzymujących się". Nieobecny radny Antoni Drej. W wyniku głosowania Komisja 

jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", zatwierdziła sprawozdanie z realizacji swojego planu pracy 

za II półrocze 2021 r. - które stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu. 

Ad. 4. Przewodniczący posiedzenia zapoznał  Komisję  z pismem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.PS80/5413/2885/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. (data 

wpływu do tut. urzędu: 10 stycznia 2022 r., zarejestrowane pod nr PP.166.2022) 

przekazującym według właściwości Radzie Gminy Krasocin pismo nazwane „skargą  na 

działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" - które stanowi 

Załącznik Nr 4 do protokółu. 

Komisja rozpatrzyła wstępnie pismo z dnia 20 lipca 2021 r. złożone przez skarżącego, po 

czym ustaliła kwalifikację  pisma jako skargę  do Rady Gminy Krasocin, złożoną  na działalność  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. 

Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej skargi, badając, czy Rada Gminy 

Krasocin jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. 

Komisja rozpoznania skargi dokonała w oparciu o następujące dokumenty: 

1) skargę  z dnia 20 lipca 2021 r. do Rady Gminy Krasocin (wniesioną  w dniu 

10 stycznia 2022 r., zarejestrowaną  w Urzędzie Gminy w Krasocinie pod nr PP.166.2022); 

2) wyjaśnienia Zastępcy Kierownika GOPS w Krasocinie z dnia 2 sierpnia 2021 r., znajdujące 

się  w dyspozycji Komisji. 

Opis zdarzenia będącego przedmiotem skargi: 

Przedmiotem skargi jest wadliwe postępowanie Kierownika GOPS w Krasocinie polegające na 

nieprawidłowym przeprowadzeniu w dniu 9 lipca 2021 r. wywiadu środowiskowego 

w miejscu zamieszkania skarżącego w asyście Policji, gdzie liczba osób przeprowadzająca 



wywiad (4 osoby) była zbyt duża w czasie kiedy panuje epidemia, co mogło skarżącego 

narazić  na utratę  zdrowia z uwagi na obniżoną  odporność. 

Złożone wyjaśnienia: 

W posiedzeniu Komisji udział  wzięła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie P. Zdzisława Robak, która ustnie odniosła się  do podniesionych wobec niej 

zarzutów zawartych w skardze. 

Ustalenia Komisji: 

Skarga na działalność  Kierownika GOPS w Krasocinie wpłynęła do Urzędu Gminy Krasocin 

w dniu 20 lipca 2021 r. i została przekazana do rozpatrzenia według właściwości do Rady 

Gminy Krasocin w dniu 20 lipca 2021 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krasocinie. Uchwałą  Nr XXXyI/328/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Rada Gminy Krasocin 

przekazała według właściwości ww. skargę  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach. W uzasadnieniu do uchwały podano szczegółowe powody przekazania skargi. 

Pismem z dnia 28 grudnia 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy w Krasocinie w dniu 

10 stycznia 2022 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach z powrotem przekazało 

skargę  do rozpoznania Radzie Gminy Krasocin. 

Z przedłożonego pisemnego wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie wynika, że sytuacje, które opisuje skarżący nie są  zgodne ze stanem faktycznym. 

Skarżący w skardze podnosi, że 13. czerwca 2021 r. złożył  wniosek o udzielenie pomocy 

finansowej, tymczasem podanie wpłynęło 7 czerwca 2021 r., za pośrednictwem poczty, 

wysłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieprawdą  jest również, 

że 9 lipca 2021 r. ze skarżącym był  przeprowadzony wywiad ś rodowiskowy 

w asyście Policji. Wywiad był  przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2021 r. przez dwóch 

pracowników socjalnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapobiegających 

zakażeniu Coyid-19. Wywiad w dniu 9 lipca 2021 r był  przeprowadzony z synem skarżącego 

i nie przez cztery osoby, tylko przez dwóch pracowników socjalnych. Wywiad był  

przeprowadzony na dworze bez bezpośredniego kontaktu ze skarżącym. W związku z tym 

zarzut skarżącego jest całkowicie bezzasadny. 

Mając powyższe na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić  do 

Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie uznania skargi na 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie projekt opinii w sprawie uznania skargi 

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

W głosowaniu udział  wzięło 4 członków Komisji. Nieobecny radny Antoni Drej. Oddano 

głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja 

jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", podjęła opinię  w sprawie uznania skargi na Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

Ad. S. Przewodniczący posiedzenia zapoznał  Komisję  z pismem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach 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) 

przekazującym według właściwości Radzie Gminy Krasocin pismo nazwane „skargą  na 



działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie" - które stanowi 

Załącznik Nr 5 do protokółu. 

Komisja rozpatrzyła wstępnie pismo przekazane według właściwości Radzie Gminy Krasocin 

przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, po czym ustaliła kwalifikację  

przekazanego pisma jako skargę  do Rady Gminy Krasocin, złożoną  na działalność  Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. 

Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej skargi, badając, czy Rada Gminy 

Krasocin jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. 

Opis zdarzenia będącego przedmiotem skargi: 

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 Oś rodka 

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: P5551382021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zaadresowanego do ojca skarżącego wynika, że przedłużono termin załatwienia sprawy 

z uwagi na konieczność  uzupełnienia dokumentów, wtym decyzji emerytalnej, faktur za 

poniesione koszty leczenia, zakupu łóżka rehabilitacyjnego, do których złożenia zobowiązał  

się  skarżący. 

W dyskusji głos zabierali: 

Z-ca Wójta P. Jacek Sienkiewicz, nawiązując do informacji SKO, że w wyniku rozpatrzenia 

odwołania i skarg wnioskodawcy, Kolegium decyzją  z dnia 22 grudnia 2022 r. znak: 

SKO.PS-80/4938/2611/2021 uchyliło zaskarżoną  decyzję  w całości i w to miejsce orzekło 

o odmowie przyznania wnioskodawcy zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku 

celowego z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na energię  elektryczną, zapytał  

P. Kierownik GOPS-u, co jest napisane w sentencji rozstrzygnięcia SKO. 

- P. Kierownik GOPS wyjaśniła, że decyzja GOPS-u wydana dla wnioskodawcy była 

odmowna, nie otrzymał  on żadnego zasiłku. Kolegium uchyliło decyzję  GOPS-u w całości, 

zatwierdzając odmowę  z powodu kryterium, lecz nie stwierdzając braku współpracy ze 

strony wnioskodawcy. 

Ustalenia Komisji: 

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 

kpa., 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. 

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 2021r. 

w sprawie uznania skargi na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krasocinie za bezzasadną. 

Przewodniczący posiedzenia poddał  pod głosowanie projekt opinii 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. 

W głosowaniu udział  wzięło 4 członków Komisji. Nieobecny radny Antoni Drej. Oddano 

głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja 

jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", podjęła opinię  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. 

Ad. 6. Wobec wyczerpania przyjętego porządku przewodniczący posiedzenia o godz. 13:51 

zamknął  posiedzenie Komisji. 
Na tym protokół  zakończono. 

Protokolant: 	 Obradom przewodniczył: 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy 
funduszu sołeckiego 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

         

         

Dorota Janik 	 Dan 
	rączek 


