
 

 

Uchwała Nr XII/78/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie  

 

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 zmianami.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 

ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Panią Grażynę Zdebską na działalność 

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

               Tadeusz Marton 



 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 29 kwietnia 2011r. do Biura Rady Miejskiej w Karczewie została przekazana przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie skarga Pani Grażyny Zdebskiej z dnia 18 

lutego 2011r. Przedmiotowa skarga została przekazana Radzie Miejskiej celem rozpoznania 

na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071). Z powołanego art. 229 pkt. 3 ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego wynika, że jeżeli przepisy szczególne nie określają 

innych organów właściwych do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych organem właściwym do rozpatrzenia 

takiej skargi jest rada gminy. 

W dniu 05 maja 2011r. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał skargę Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Karczewie celem dalszego rozpoznania. 

W przedmiotowej skardze skarżąca Pani Grażyna Zdebska zakwestionowała zasadność 

wniosku Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie 

skierowanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Otwocku o pomniejszenie 

wypłacanych skarżącej świadczeń rentowych o kwotę zasiłku stałego otrzymanego przez nią z 

pomocy społecznej w okresie, za który została jej przyznana renta.    

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła całość sprawy na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2011r. po 

uprzednim zasięgnięciu opinii radcy prawnego w przedmiocie skargi.  

W wyniku rozpatrzenia skargi oraz stawianych w niej zarzutów Komisja Rewizyjna uznała 

skargę za bezzasadną z następujących względów: 

1) decyzją ZUS z dnia 21 września 2010r. znak I 41287406/20 skarżącej została 

przyznana renta na okres od dnia 01 maja 2010r. do dnia 30 czerwca 2011r. W okresie 

od dnia 01 maja 2010r. do dnia 30 września 2010r., skarżąca otrzymywała zasiłek 

stały z pomocy społecznej wypłacany jej na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009, nr 175, poz. 1362) jako osobie 

pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód 

jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 

2) Zgodnie z art. 99 ust.  1 ustawy o pomocy społecznej osobie, której przyznano 

emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały 

emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą 

wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek 

bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej. 

3) W świetle cyt. art. 99 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podjęte przez Kierownika 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie działanie polegające na 

skierowaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Otwocku w dniu 

16.02.2011r. wniosku o pomniejszenie wypłacanego skarżącej świadczenia rentowego 

o kwotę równą łącznej kwocie zasiłku stałego wypłaconego skarżącej za okres  od 

dnia 01 maja 2010r. do dnia 30 września 2010r., było działaniem zgodnym z prawem i 

jako takie nie budzi zastrzeżeń.  



4) Prawidłowość działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Karczewie została potwierdzona w uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie z dnia 01.04.2011r. sygn. KOA/874/Op/11, którą 

utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Karczewa nr 157/2011 z dnia 18 lutego 2011r. 

o uchyleniu decyzji nr 832/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyznania 

Grażynie Zdebskiej zasiłku stałego i składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. 

5) Bez wpływu na zarzuty podniesione w skardze z dnia 18 lutego 2011r. pozostaje fakt, 

iż zaskarżona przez Panią Grażynę Zdebską kolejna decyzja – decyzja Burmistrza 

Karczewa nr 200/2011 z dnia 10 marca 2011r. przyznająca jej zasiłek celowy zwrotny 

na dofinansowanie do zakupu opału w miesiącu marcu 2011r. została przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchylona w całości decyzją z 

dnia 16 maja 2011r. sygn. KOA/1149/Op/11 i sprawa została przekazana do 

ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  

 

Wobec powyższego brak jest podstaw do uznania skargi za uzasadnioną. 

O sposobie załatwienia skargi należy powiadomić skarżącą przesyłając jej niniejszą uchwałę. 


