Projekt
z dnia 15 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RACZKI
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawieprzekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach,
skargi pana Jarosława Topolskiego na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raczkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 138) w związku z art. 229 pkt. 3, art. 231,
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257, z 2018 r. poz. 149), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Raczki, Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu
w Suwałkach, skargę pana .................................. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raczkach , do rozpatrzenia według właściwości .
§ 2. Rada Gminy Raczki zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przesłania przedmiotowej skargi do
SKO w Suwałkach oraz do zawiadomienia Skarżącego o przekazaniu skargi według właściwości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig

Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Pan Jarosław Topolski. złożył do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki pismo z dnia 20 grudnia
2017 r., zawierające skargę na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Skargę na
działalność jednostki organizacyjnej należy traktować jako skargę na działalność kierownika tej jednostki
zatem mając na uwadze treść art. 229 pkt. 3 k.p.a. pismo to przekazane zostało Przewodniczącemu Rady
Gminy Raczki. W skardze skarżący zarzucił że GOPS w Raczkach pomimo faktu, że w oparciu o wyrok
Sądu Rejonowego w Suwałkach zasądzającego alimenty na jego dzieci, uiszczał alimenty, GOPS bez
wnikliwej weryfikacji stanu faktycznego, przyznał na podstawie wniosku matki dzieci, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. O tym fakcie skarżący nie był informowany a GOPS odmówił mu prawa do
wglądu w akta sprawy dotyczące przyznania świadczeń alimentacyjnych. GOPS pomimo faktu że matka
dzieci wyjeżdżała do pracy za granicą nie weryfikował kryterium dochodowego rodziny przy ustalaniu prawa
do świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że skarżący posiada obecnie zadłużenie
wobec komornika i funduszu alimentacyjnego. Pomimo wniosku skarżącego, GOPS odmówił rozłożenia na
raty istniejącego zadłużenia przez co powstają dodatkowe koszty w postaci odsetek. Przewodniczący Rady
Gminy Raczki wystąpił do Kierownika GOPS w Raczkach o przedłożenie wyjaśnień odnośnie do przedmiotu
skargi oraz skierował ją do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki, która w swoim zakresie działania,
zawartym w Statucie Gminy Raczki, ma między innymi „wszechstronne wyjaśnienie spraw podnoszonych
w skardze kierowanej do Rady i przygotowania propozycji sposobu załatwienia skargi". Komisja Rewizyjna
na posiedzeniu w dn. 23 stycznia 2018 rokuzapoznała się z dokumentacją, w tym z pisemnymi
wyjaśnieniami Kierownika GOPS w Raczkach oraz opinią prawną radcy prawnego.
Z treści skargi
wynika że dotyczy ona spraw w których były wydane ostateczne decyzje administracyjne/ decyzja
w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz decyzja w sprawie odmowy rozłożenia na
raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. W świetle art. 235 Kodeksu postępowania
administracyjnego skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za
żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Z kolei
zgodnie z art. 236 k.p.a. w przypadkach określonych w art. 235 organem właściwym do rozpatrzenia skargi
jest organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia
lub zmiany. Organem takim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach, zatem skarga powinna
być przekazana temu organowi. W związku z powyższym, Komisja odstąpiła od rozpatrzenia skargi pana
Jarosława Topolskiego pod kątem merytorycznym, tj. nie badała zarzutów wyrażonych przez Skarżącego, ze
względu na brak podstawy prawnej do takiego działania, lecz postanowiła przekazać ją zgodnie
z art. 231 k.p.a. według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach
do
rozpatrzenia oraz zawnioskowała do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
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