
Protokół nr 12/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu  17 marca 2016 roku 
 
Godzina rozpoczęcia  - 14:00 
Godzina zakończenia – 15:10 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 
2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz Komisji 
4. Mirosław Kędzia – Członek 

Nieobecny: 
5. Artur Kozioł – Członek  

 
Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 

1. Pani Anna Lityńska – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogrodźcu 

 
Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.  
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowogrodźcu. 
4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.  

 
Przebieg posiedzenia: 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji P. Nieratka. 
Do porządku nie wniesiono uwag.  
 
Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.   
W głosowaniu udział brało 4 osób, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3.  Rozpatrzenie skargi na działalność MGOPS w Nowogrodźcu.  
Członkowie komisji zapoznali się z treścią skargi oraz dołączonymi dokumentami, tj. decyzjami 
MGOPS, SKO, wezwaniami z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej informacją dotyczącą sytuacji 
zdrowotnej skarżącego.  
 
Skarżący nie zgłosił się na posiedzenie Komisji. Nie została przekazana również informacja o 
niemożliwości zgłoszenia się w/w na posiedzenie.  
 
Wyjaśnień w sprawie udzieliła Pani Anna Lityńska, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, która przedstawiła sytuację. Pan Marek Rak od dłuższego czasu (ok. 20 lat)  jest klientem 
MGOPS. Sytuacja rodziny na przestrzeni czasu uległa zmianie, wcześniej trudna sytuacja wynikała z 
nieustabilizowanej sytuacji finansowej, dużymi wydatkami związanymi z utrzymaniem rodziny z 
małoletnimi dziećmi, później ze względu na sytuację zdrowotną skarżącego.  
 
W dniu 13 października 2015 roku skarżący złożył oświadczenie o rezygnacji z przyznanego mu zasiłku 
stałego od miesiąca października 2015 roku w związku z podjęciem pracy zarobkowej za granicą przez 
żonę. W związku z powyższym wydano decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję przyznającą prawo do 
zasiłku. W między czasie skarżący złożył oświadczenie woli o cofnięciu wcześniejszej rezygnacji oraz 
odwołał się od w/w wspomnianej decyzji do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W wyniku 



rozstrzygnięcia SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i wskazało na ponowne rozpatrzenie sytuacji 
dochodowej rodziny klienta.  
Panią Kierownik MGOPS poinformowała, że pracownik socjalny miał znaczne trudności w pozyskaniu 
od członków rodziny odpowiednich dokumentów (brak rejestracji w Urzędzie Pracy, brak współpracy 
w zakresie poszukiwania zatrudnienia), nie ujawniali swojej sytuacji majątkowej, która jest podstawą 
do przyznania i wyliczenia świadczenia. Ponadto w trakcie rozeznania pojawiały się dodatkowe 
wątpliwości, których wyjaśnienia wymagało czasu, choćby ze względu na korespondencje z innymi 
jednostkami. Skarżący za każdym razem informowany był o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 
i o wyznaczonym nowym terminie.  
 
Kierownik MGOPS, Pani Anna Lityńska przedstawiła również decyzję SKO, z której wynika, że na 
początku lutego skarżący złożył również skargę na przewlekłość działania MGOPS do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, które ją odrzuciło wyjaśniając, że zakres postępowania dowodowego był 
na tyle szczegółowy, że długotrwałe postępowanie nie nosi znamienia przewlekłości.   
 
Podczas rozmowy okazało się, że dnia 26 lutego 2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zakończył sprawę wydając właściwą decyzję administracyjną.  
 
Wnioski: 
Ostatecznie sprawa została zakończona poprzez wydanie decyzji, w związku z czym nie można mówić 
o bezczynności organu, który prowadził długotrwałe postępowanie. Z przedstawionych wyjaśnień 
Kierownika MGOPS wynika, że konieczność przedłużania terminu załatwienia sprawy wnikała z 
potrzeby oczekiwania na odpowiedzi np. innych instytucji. W tym zakresie Komisja Rewizyjna 
podziela stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  
 
Ponadto zastanawiającym jest, że skarżący dostarczał za pośrednictwem innych osób informację o 
niemożliwości wstawienia się do organu, a były trudności z przekazaniem wymaganych dokumentów, 
czy ustaleniem dogodnego terminu na wizytę  pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.  
 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.  
W głosowaniu udział brało 4 osób, „za”  uznaniem skargi jako bezzasadnej – 4, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
 
 
Ad 4. Nie zgłoszono spraw.  
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 15:10 
zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:        Przewodniczył: 
 
Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 
 
 


