
UCHWAŁA NR XXIX/247/2023 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 3 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, 2185) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uznaje 
się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Broku do zawiadomienia 
skarżącej o sposobie załatwienie skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) rada gminy jest organem właściwym 
do rozpatrywania skarg dot. zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta) 
i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. W tym celu, zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) rada gminy powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 r. wydała 
opinię negatywną oraz zarekomendowała Radzie Gminy uznanie skargi za bezzasadną. 

Skarżąca złożyła w dniu 27 września 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych, a następnie decyzją z dnia 28 listopada 2022 r. otrzymała 
odmowę przyznania dodatku. Przyczyną odmowy były niezgodności dotyczące adresu 
nieruchomości i niezłożenie deklaracji dot. źródeł ciepła na nieruchomości. W dniu 
8 grudnia 2022 r. skarżąca dokonała zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków pod właściwym adresem, a tym samym spełniła warunki ustawy 
z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych  źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw do przyznania dodatku dla gospodarstw 
domowych. W związku z powyższym, w wyniku ponownej analizy zgromadzonego 
materiału dowodowego uwzględniono w całości odwołanie wniesione przez Skarżącą 
w dniu 19 grudnia 2022 r., przyznając Pani dodatek dla gospodarstw domowych. 

 Odnośnie kwestii sposobu rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych złożonych przez innych mieszkańców Rada Gminy nie jest 
organem właściwym do weryfikacji niniejszych spraw. 

 Ponadto, Rada Gminy nie może również odnieść się do zarzutów Skarżącej dot. 
zachowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas załatwiania 
sprawy z tego względu, że nie posiada możliwości weryfikacji tego typu zarzutów, a może 
to być subiektywne odczucie Skarżącej. 

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000, 2185) 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 uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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