UCHWAŁA NR XLIII/295/2021
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), uchwala się co następuje:
§ 1. Skargę Pani MŚ dotyczącą bierności i przewlekłości postępowania w sprawie przyznania świadczenia
wychowawczego na okres od 1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. na dwie małoletnie córki przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach uznaje się za niezasadną.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Pabianicach
Jerzy Błoch
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
1378), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej Komisją, stosownie do
postanowień § 29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu odbytym w dniu 16 marca 2021 r. zajmowała się
skargą z dnia 5 marca 2021 r., wniesioną przez Panią MŚ dotyczącą bierności i przewlekłości postępowania
w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. na
dwie małoletnie córki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Z treści wniesionej skargi wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od wielu
miesięcy nie rozpoznaje merytorycznie wniosku Pani MŚ o wypłatę świadczenia mimo wystąpienia wszystkich
ustawowych przesłanek, pozwalających na korzystanie z w/w wsparcia. Ponadto w skardze podniesiono
argument, że kwestia ustalenia, który z rozwiedzionych rodziców uprawniony jest do pobierania świadczenia
wychowawczego na dwie małoletnie córki nie wymaga zaawansowanych czynności dowodowych
i weryfikujących stan faktyczny sprawy.
Komisja po przeanalizowaniu powyższych zarzutów oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przesłanymi do Urzędu Gminy w Pabianicach za
pomocą platformy e-puap w dniu 9 marca 2021 r., ustaliła następujący stan faktyczny.
Rozwiedzionemu małżonkowi Pani MŚ w dniu 23 lipca 2019 r. organ przyznał prawo do świadczenia
wychowawczego na dwie małoletnie córki w pełnej wysokości do dnia 31 maja 2021 r. W dniu 7 października
2020 r. do organu wpłynął wniosek Pani MŚ o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od
1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. na dwie małoletnie córki. W związku z powyższym zaistniała
sytuacja zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego pomiędzy obojgiem rodziców.
Z wyżej przytoczonych względów, opierając się na właściwych przepisach prawnych, organ
22 października 2020 r. z urzędu wszczął postępowanie w sprawie uchylenia prawa do świadczenia
wychowawczego przyznanego ojcu dwóch małoletnich córek. Po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego w sprawie, w dniu 12 listopada 2020 r. organ wydał decyzję o uchyleniu informacji
przyznającej świadczenie wychowawcze ojcu małoletnich córek. Ojciec dzieci odwołał się od powyższej
decyzji w ustawowym terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Skutkiem tego było
wydanie przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego.
W dniu 25 stycznia 2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wpłynęła decyzja
SKO na mocy, której decyzja organu z dnia 12 listopada 2020 r. została uchylona w całości, a sprawę
przekazano organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, zobowiązując organ do ustalenia jaka była
sytuacja rodzinna w chwili przyznania prawa do świadczenia. W związku z powyższym 9 lutego 2021 r. oraz
11 lutego 2021 r. przeprowadzone zostały wywiady środowiskowe ze stronami w wyniku, których w dniu
19 lutego 2021 r. uchylono informację Wójta o przyznaniu ojcu małoletnich dzieci prawa do świadczenia
wychowawczego. Decyzja ta nie jest jednak prawomocna, ponieważ termin na wniesie odwołania jeszcze
nie upłynął. Tym samym postępowanie od wyniku, którego zależy decyzja o przyznaniu świadczenia
wychowawczego Pani MŚ nie zostało prawomocnie zakończone.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że organ nie był bierny, ani nie przewlekał postępowania
w kwestii rozstrzygnięcia w/w sprawy. Pierwszą decyzję w sprawie wydał w ciągu nieco powyżej miesiąca, co
jest zgodne z terminami wskazanymi w art. 35 KPA. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownik GOPSu
w Pabianicach akta sprawy do Kolegium Odwoławczego w Łodzi przekazano w terminie 3 dni od złożenia
odwołania przez ojca dzieci, co również świadczy o podejmowaniu przez organ działań bez zbędnej zwłoki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach nie ma wpływu na czas w jakim organ odwoławczy wyda
decyzję. Co więcej, zgodnie z art. 35 §5 do terminów określających czas załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn
niezależnych od organu. Czas, w którym wydana została ostatnia decyzja przez organ, licząc od dnia wpłynięcia
decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, była krótsza niż miesiąc. Powyższe, a także
dodatkowe okoliczności, jak pisemne pouczenia oraz rozmowy telefoniczne w temacie przyczyn zawieszenia
postępowania przeprowadzane przez pracownika i Kierownik GOPS w Pabianicach z Panią MŚ oraz przyznanie
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świadczenia Pani MŚ na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., świadczą o sprawnym działaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Mając powyższe na względzie Rada Gminy Pabianice uznaje skargę dotyczącą bierności i przewlekłości
postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2020 r. do
31 maja 2021 r. na dwie małoletnie córki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach za
bezzasadną.
Zgodnie z art. 239 §1 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
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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