UCHWAŁA NR XXVII/143/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),
po rozpatrzeniu ponownej skargi Pani Elżbiety Lewandowskiej zam. Krzyżówki
Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani Elżbiety Lewandowskiej z dnia 7 lipca 2009 roku złożoną
do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
przekazaną do Przewodniczącego Rady Gminy Lipno przy piśmie z dnia 13 lipca 2009 roku na
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie i podtrzymuje swoje
stanowisko zawarte w uchwale Nr XXIII/121/09 z dnia 5 listopada 2005 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi
Skarżącej oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura we
Włocławku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Skarga Pani Elżbiety Lewandowskiej z dnia 7.07.2009 roku złożona do KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku Delegatura we Włocławku zawiera
podobne zarzuty jak i jej wcześniejsza skarga, która została uznana za bezzasadną uchwałą Rady
gminy Lipno Nr XXIII/121/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku. Powtórzono zarzut, iż w sprawach
z jej wniosków o przyznanie pomocy społecznej nie jest uwzględniane jej stanowisko o nie
wliczanie do dochodu rodziny dochodów jej syna bowiem prowadzą oni odrębne gospodarstwa
domowe. Nadto podniosła, że GOPS w Lipnie nie pytał o zdanie w tej sprawie jej syna.
Ponownie przeprowadzone czynności sprawdzające wykazały, iż w kilku sprawach z wniosków
Pani Elżbiety Lewandowskiej już po złożeniu poprzedniej skargi a także przed i już po złożeniu
obecnej skargi dopuszczany był dowód z przesłuchania syna Skarżącej oraz, że w aktach spraw
znajduje się oświadczenie jej syna stwierdzające, iż nie życzy sobie aby jego dochody były
brane pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosków jego matki o udzielenie jej świadczeń z
pomocy społecznej gdyż prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe.
Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Gminy
Lipno w dniu 22 września 2009 roku.
W tym miejscu należy potworzyć argumentację zawartą w uzasadnieniu uchwały
nr XXIII/121/09 z dnia 21.04.2009 roku, iż kwestie dochodów rodziny oraz ustalenia
prowadzenia wspólnego lub odrębnego gospodarstwa domowego należą do obowiązków
ośrodków pomocy społecznej w każdej indywidualnej sprawie bowiem od tego zależy ustalenie
prawa do świadczenia społecznego i jego wysokości co wynika z przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( Dz. U. z 2008 r. Nr 115,poz.728 ze zm.) a w
szczególności z treści art.8 tej ustawy. Czynienie takich ustaleń nie może być traktowane jako
podstawa do stawiania zarzutów organom rozpoznającym sprawy to jest w niniejszym
przypadku Kierownikowi GOPS w Lipnie.
Należy ponownie wskazać, iż Skarżącej jako stronie przysługiwały i przysługują środki
odwoławcze od wydawanych orzeczeń, które wielokrotnie składała.
W takich okolicznościach obecną skargę uznano również za bezzasadną bowiem nie wyczerpuje
ona przesłanek określonych w art.227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W obecnej skardze Pani Elżbieta Lewandowska wskazuje, iż inne osoby z jej sąsiedztwa
otrzymują pomoc z GOPS w Lipnie mając nieudokumentowane dochody. We wskazanym
zakresie zbadanie sprawy może nastąpić jedynie w trybie odrębnych czynności określonych w
art.234-236 kpa a w tym zakresie udzielenie odpowiedzi Skarżącej jest niedopuszczalne( także
w trybie skargowym )z uwagi na treść art.100 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którym
nie należy podawać do publicznej wiadomości nazwisk osób korzystających z pomocy
społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.
W takich okolicznościach orzeczono o bezzasadności skargi oraz o podtrzymaniu
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXIII/121/09 co uczyniono na podstawie art.229 pkt 3 i
art.239 kpa.

