
UCHWAŁA Nr XXIII/121/09 
RADY GMINY LIPNO 

z dnia 21 kwietnia 2009 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia 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  skargi Pani Elżbiety Lewandowskiej zam. Krzyżówki, 

Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uznaje za bezzasadną skargę Pani Elżbiety Lewandowskiej zam. Krzyżówki z dnia             
13 marca 2009 roku r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lipnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi 
skarżącego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
Pani Elżbieta Lewandowska skierowała do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego  we Włocławku skargę, w której zarzuciła GOPS w Lipnie 
przyjmowanie w jej sprawach o przyznanie pomocy społecznej  ustalenia, iż wraz z 
synem prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, którą to skargę SKO we 
Włocławku  skierowało do Przewodniczącego Rady Gminy Lipno celem jej 
rozpoznania jako skargi na kierownika GOPS w Lipnie. Podnosiła, iż GOPS w 
Lipnie powinien traktować jej sytuację w taki sposób aby przyjmować iż jej syn ma 
oddzielne dochody i z tego względu zarówno ona jak i jej syn prowadzą odrębne 
gospodarstwa domowe. Innych zarzutów skarga nie zawierała. Wskazana skarga 
została wstępnie rozpoznana na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady 
Gminy Lipno w dniu 23 marca 2009 roku. Po analizie tekstu skargi Komisje uznały 
ją za bezzasadną. Uznano, iż zarzuty zawarte w skardze nie wykazują niewłaściwej 
pracy GOPS –u w Lipnie, w tym kierownika tej jednostki. Wskazywane przez 
Skarżącą  zarzuty, co do sposobu wyliczania dochodu w poszczególnych sprawach 
będących przedmiotem rozpoznania każdorazowo podlegają ocenie i kontroli 
organu odwoławczego jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we 
Włocławku, a możliwe jest również skorzystanie przez nią w poszczególnych 
sprawach z prawa złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Bydgoszczy. Z poczynionych przez Przewodniczącego Rady Gminy ustaleń 
wynika, iż Pani Lewandowska korzystała  zarówno z odwołań od wydawanych 
decyzji i czyniła to wielokrotnie, a także składała skargi na orzeczenia 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Rozpoznając  skargę Komisje uznały, iż 
po to są procedury odwoławcze, aby z nich korzystać. Natomiast Rada Gminy, 
która właściwa jest do rozpoznania skargi na kierownika GOPS może to czynić 
tylko w zakresie określonym w art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
Przedstawiona przez Skarżącą sprawa nie wyczerpuje przesłanek określonych we 
wskazanym art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stąd skarga została 
uznana za bezzasadną. Na Komisjach podkreślono, że środki publiczne 
przeznaczone na pomoc społeczną powinny  być wydawane oszczędnie i tylko w 
sytuacjach kiedy świadczeniobiorcy nie są w stanie własnym staraniem utrzymać 
siebie i ewentualnie swojej rodziny. Stąd działania GOPS muszą dotyczyć także 
ustaleń co do sytuacji rodzinnej i majątkowej osób składających wnioski o pomoc 
społeczną. Tego typu działania są obowiązkiem GOPS-u stąd działania ośrodka 
podejmowane w tym kierunku również podejmowane w stosunku do Pani Elżbiety 
Lewandowskiej były zasadne. Komisje zatwierdziły również przedłożenie na sesję 
Rady projektu uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną. Na sesji w dniu                 

 



21 kwietnia 2009 roku Radni uznali, iż skargę omawiano na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady i w tym temacie uznali prowadzenie dalszej debaty za zbędną, 
bowiem są przekonani o niesłuszności złożonej skargi po czym podjęli 
jednogłośnie uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. 
 
 
 

 


