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UCHWAŁA NR XVII/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poz. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 92 Statutu Miasta 
Kościerzyna uchwalonego Uchwałą nr LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 3984)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna uznaje skargę na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie z dnia 17.10.2019 r. za niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

W dniu 17 października br. do Urzędu Miasta Kościerzyna oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie wpłynęła skarga na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 
Skarżący wskazuje na nie udzielenie odpowiedzi w terminie na wniosek o udzielenie informacji w sprawie 
osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) oraz świadczenia Dobry 
Start (tzw. 300+).

W dniu 22 października 2019 roku Zastępca Burmistrza Miasta oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Kościerzynie przekazali skargę Radzie Miasta Kościerzyna zgodnie z art. 231 § 1 kpa. 
Przewodniczący Rady Miasta skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która stosownie do 
§ 87-91 Statutu Miasta Kościerzyna, po wysłuchaniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.

Komisja ustaliła, co następuje. Wniosek o udzielenie informacji został złożony do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kościerzynie droga mailową: 6 września 2019 roku, a w wersji papierowej: 
11 września 2019 roku. Wnioskodawca domagał się informacji dotyczących osób trzecich. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kościerzynie w odpowiedzi na ww. wniosek w dniu 8 października poinformował, że 
skarżący nie jest osobą uprawnioną do uzyskania żądanych informacji. W związku z tym, że wniosek 
o udzielenie informacji pośrednio dotyczył osoby małoletniej, w dniu 16 października br. Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie dodatkowo zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą 
o złożenie oświadczenia, które miało udokumentować posiadanie władzy rodzicielskiej przez 
wnioskodawcę, gdyż uzyskiwanie informacji w sprawach małoletnich dzieci stanowi przejaw wykonywania 
tej władzy. Oświadczenie takie nie zostało przez wnioskodawcę złożone.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty zostały dołączone do materiału dowodowego.

Rada Miasta Kościerzyna zapoznała się wnikliwie ze stanem faktycznym wynikającym z wymienionych 
powyżej dokumentów i ustaleń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym 
w sprawie materiałem dowodowym i na jego podstawie zważyła, co następuje.

Wniosek złożony przez wnioskodawcę należy zakwalifikować jako wniosek o udzielenie informacji. 
Wniosek taki nie stanowi sprawy regulowanej zakresem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, dalej „kpa” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Sprawy objęte 
regulacją kpa są określone w przepisach art. 1-3 tegoż kodeksu. W szczególności kpa normuje postępowanie 
przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco. Wniosek 
skarżącego z dnia 11 września 2019 r. nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji 
administracyjnych albo załatwianą milcząco w rozumieniu zacytowanych przepisów kpa, jest jedynie 
pismem z żądaniem informacji o osobie trzeciej – osobie składającej wniosek o przyznanie świadczenia 
wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start. Zatem do wniosku tego nie mają zastosowania przepisy kpa 
o terminach załatwienia sprawy (art. 35 kpa).

Reasumując Rada Miasta dochodzi do konkluzji, że skoro odpowiedź na złożony wniosek została przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie udzielona w terminie koniecznym do wyjaśnienia 
okoliczności w sprawie, a nie można pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 
zarzucić naruszenia przepisu o terminach rozpatrywania spraw (art. 35 kpa), skargę należy uznać za 
bezzasadną.

Pouczenie: 

Stosowanie do art. 237 § 3 kpa o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, co oznacza 
w przypadku niniejszej skargi, że przesyła się mu odpis niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 238 § 1 kpa zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie 
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli 
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno 
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

Zgodnie z art. 239 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 
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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.

Od niniejszej uchwały skarżącemu służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
– stosownie do art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.). W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skargę 
wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu niniejszej uchwały za pośrednictwem 
Rady Miasta Kościerzyna.
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