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UCHWAŁA NR XXXVII/324/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. 

(data wpływu: 20 lipca 2020 r., numer porządkowy: BR.1510.22.2020) 

na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. 

o  samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2020  r., poz. 713 i 1378) i  art. 229  pkt 3 

ustawy z  dnia 14  czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.  U.   z   2020  r., poz.  256,  285, 695  i  1298), Rada Miejska w  Mosinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Skarga z dnia 10 lipca 2019 r. dotyczy działalności Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mosinie Lidii Skupin-Wójtowskiej. 

§ 2. 1. Przyjmuje się, zawarte w protokole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2020 r., wyniki badania zasadności 

skargi  z   dnia 10   lipca 2019   r. (numer porządkowy: BR.1510.22.2020)  

na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.  

2. Kserokopia protokołu Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 25 listopada 2020 r. stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Rada Miejska w Mosinie  uznaje  za  bezzasadną  skargę  z dnia  10  lipca 

2019 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w    Mosinie 

do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący 

Rady 
 

 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

W dniu 4 maja 2020 r. do Biura Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęła, przekazana 

pismem SKO.PS.4040.2122.2019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 r., skarga z dnia 10 lipca 2019 r. na działania 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidii Skupin-Wójtowskiej. 

W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mosinie pismem z  dnia 12 maja 2020  r. 

przedstawiła swoje stanowisko w  sprawie zarzutów postawionych jej przez 

autora powyższej skargi. Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji na swoim 

posiedzeniu  w   dniu 9  czerwca 2020  r.  uznała  skargę  z  dnia  10  lipca 

2019  r.  za  skargę  pod  względem  formalno-prawnym i  złożyła wniosek,  

aby Rada Miejska w  Mosinie przekazała przedmiotową skargę Wojewodzie 

Wielkopolskiemu z  uwagi na fakt, że sprawa dotyczy wypłaty świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, które jest zadaniem zleconym gminie z  zakresu 

administracji rządowej. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 

22 czerwca 2020 r. poinformowała Skarżącego o niemożności rozpatrzenia jego 

skargi z dnia 10 lipca 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie w terminie miesiąca, 

wskazując przy tym dzień 25 czerwca 2020 r. jako nowy termin jej rozpatrzenia. 

Rada Miejska w  Mosinie podczas swojej sesji w  dniu 25  czerwca 2020  r., 

przychylając się do powyższego wniosku Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji, 

uchwałą nr XXIX/237/20 postanowiła o     przekazaniu Wojewodzie 

Wielkopolskiemu przedmiotowej skargi. Wojewoda Wielkopolski uznał jednak,  

że sprawa nie    należy do jego właściwości i    zawiadomieniem  

PS-II.940.120.2020.7  z  dnia 14  lipca 2020  r., które wpłynęło do Biura Rady 

Miejskiej  w  dniu 20  lipca 2020  r., zwrócił Radzie Miejskiej w  Mosinie skargę 

z dnia 10  lipca 2019  r. Jej przedmiotem są zarzuty braku: obiektywizmu, 

bezstronności i rzetelności w procesie rozpatrywania spraw, oparte na podstawie 

podejrzenia nieuczciwego księgowania wpłat od Komornika Sądowego z  tytułu 

przekazywanych należności z  egzekucji na poczet zadłużenia wobec Gminy 

Mosina. Przewodnicząca Rady Miejskiej w  Mosinie pismem z  dnia 17  sierpnia 

2020 r. poinformowała Skarżącego o niemożności rozpatrzenia jego skargi z dnia 

10 lipca 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie w terminie miesiąca, wskazując 

przy tym dzień 24 września 2020 r. jako nowy termin jej rozpatrzenia. Komisja 

Skarg, Wniosków i  Petycji zajęła się ponownie rozpatrzeniem przedmiotowej 

skargi na swoim posiedzeniu w dniu 10 września 2020 r. W związku z  tym,  

że protokół z rozpatrzenia jej zasadności powstał dopiero w  dniu 25  listopada 

2020  r., Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 22 września 

2020 r. poinformowała Skarżącego o niemożności rozpatrzenia jego skargi z dnia 

10 lipca 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie podczas sesji w dniu 24 września 

2020 r., wskazując przy tym dzień 29 października 2020 r. jako nowy termin 

oceny jej zasadności, pismem z dnia 26 października 2020 r. - o niemożności 
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rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 29 października 2020 r., przy wskazaniu 

jako nowego terminu dnia 26 listopada 2020 r., pismem z dnia 23 listopada 

2020 r. - o niemożności rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 26 listopada 

2020  r., przy wskazaniu jako nowego terminu dnia 10  grudnia 2020  r.  

oraz pismem z  dnia 8  grudnia 2020  r. - o  niemożności rozpatrzenia skargi 

podczas sesji  w  dniu 10  grudnia 2020  r.  z  uwagi na rezygnację  z   jej 

odbycia, przy wskazaniu jako nowego terminu dnia 29 grudnia 2020 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 10 września 

2020 r. uznała za merytoryczne i wystarczające wyjaśnienia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w   Mosinie przekazane pismem OPS-FA.82.306.2020.DN 

z  dnia 12  maja 2020  r., zgodnie z  którymi w  dniu 10  lipca 2019  r. wpłynął 

do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mosinie wniosek Skarżącego o  rozłożenie  

na raty spłaty jego zadłużenia wobec Gminy Mosina z  tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który został rozpatrzony pozytywnie. Już 

po wszczętym postępowaniu w  powyższej sprawie, Skarżący złożył odwołanie  

od wydanej wcześniej decyzji odmawiającej umorzenia całości jego zadłużenia, 

którego jednym z załączników była przedmiotowa skarga i w dniu 11 lipca 

2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mosinie przesłał akta sprawy  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu. 15  lipca 2019  r.  

do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mosinie wpłynęło pismo od właściwego 

Komornika Sądowego, w którym uznał, że zadłużenie Skarżącego wobec Gminy 

Mosina na dzień 11  lipca 2019  r. zostało uregulowane w  całości. W  związku 

z tym, że zaksięgowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie wpłaty były 

spójne z  przedstawionymi przez Komornika Sądowego, a  z bilansu wynikało,  

że na koncie nadal jest zadłużenie, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, 

w wyniku którego ustalono, że jedna z  wpłat z  roku 2014, która prawidłowo 

została zaksięgowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, nie została 

przez system TOP-TIM, w którym pracuje OPS w Mosinie, doliczona do wpłat 

dokonywanych na rzecz zadłużenia i  stąd powstała różnica między danymi 

u  Komornika Sądowego, a  danymi w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mosinie. 

Ponadto z  pisma Komornika Sądowego z  dnia 27 lutego 2019 r. do Skarżącego 

wynikało, że zadłużenie poprzez błąd pisarski w dokonywanej egzekucji zaniżone 

zostało o 1.000,00 zł, stąd bilans pomiędzy Komornikiem Sądowym a Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Mosinie był prawidłowy. W dniu 31 lipca 2019 r. została 

zaksięgowana ostatnia kwota, która w  całości pokryła zadłużenie Skarżącego 

wobec Gminy Mosina z   tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na rzecz jego dzieci, natomiast w  dniu 7  sierpnia 2019  r. 

uregulowane zostały pozostałe koszty wynikające z  procedury egzekucji 

w  administracji. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mosinie pismem z  dnia 

26  sierpnia 2019  r. poinformował Skarżącego o  całkowitej spłacie zadłużenia 

wobec Gminy Mosina, jednocześnie przesyłając tę informację właściwemu 
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Komornikowi Sądowemu. Ustosunkowując się do postawionych zarzutów, 

Komisja Skarg, Wniosków stwierdziła, że na podstawie ustalonych faktów trudno 

uznać za zasadne zarzuty braku: obiektywizmu, bezstronności i  rzetelności 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mosinie w  procesie rozpatrywania 

spraw, w   związku z   czym jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, uznała  

za bezzasadną skargę z dnia 10 lipca 2019 r. na działania Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w  Mosinie Lidii Skupin-Wójtowskiej, a  Rada Miejska 

w Mosinie podczas swojej sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. podzieliła stanowisko 

wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie. 

Na podstawie art.  238  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada 

Miejska w  Mosinie informuje o  treści art.  239  § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że „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”. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 

 


