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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uznaje się skargę Pani G.R. – dane osobowe prawnie chronione – na 

działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 
zasadną/bezzasadną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krosna do udzielenia 
odpowiedzi skarżącej i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. 
 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krosna na posiedzeniu odbytym 

w dniu 18 stycznia br. zapoznała się ze skargą z dnia 16 stycznia 2023 r. złożoną przez 

Panią G.R. na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, 

w której to Skarżąca zarzuca Dyrektor rzekome nieudzielenia pomocy. 

Zapoznano się również z dodatkowymi wyjaśnieniami przedstawionymi przez 

Dyrektor MOPR w Krośnie pismem z dnia 17 stycznia br. znak : DPS.504.725.1.2023 

w stosunku do przedstawionych zarzutów skargowych. 
 

 

Po dokonaniu analizy materiałów zgromadzonych w sprawie Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji ustaliła, iż: 

 

  Skarżąca w treści skargi podkreśla, że Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Krośnie nie reaguje na zgłoszoną prośbę dotyczącą budowy komina, który 

pozwoliłby Skarżącej na ogrzewanie domu i korzystanie z niego w pełni przez cały rok, 

co poprawiłoby jej warunki bytowe. Skarżąca kilkakrotnie występowała z tym 

wnioskiem do MOPR i twierdzi, że nie otrzymała żądanej pomocy.  
 

Z pozyskanych informacji wynika, iż dochód skarżącej przekracza kwotę 

kryterium uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Niemniej 

jednak w grudniu 2022 r. Pani G.R. przyznany został przez MOPR w Krośnie zasiłek 

specjalny, który przyznawany jest osobom w przypadku przekroczenia kryterium 

dochodowego. Ze wskazanych środków MOPR zakupił piecyk, który syn skarżącej 

miał zamontować w jej domu. Skarżąca nie wyraziła jednak zgody na zamontowanie 

tego piecyka, a nawet nie wpuściła syna do domu. Na podkreślenie zasługuje również 

fakt, iż Pani G.R. nie jest właścicielem domu, w którym zamieszkuje, więc 

wybudowanie komina w takiej sytuacji prawnej nie jest możliwe  

Zaznaczyć należy, iż przedstawiona skarga w swej treści jest tożsama z treścią 

skargi złożonej przez Skarżącą m.in. na działalność Dyrektor MOPR w Krośnie z dnia 

11 listopada 2020 r. Skarga ta była przedmiotem obrad Komisji i po zbadaniu sprawy 

uznana została za bezzasadną. Na tej podstawie Rada Miasta Krosna uchwałą Nr 

XXIX/855/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. również uznała skargę za bezzasadną.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, iż w tym stanie faktycznym i prawnym należy uznać, że przedmiotowa 
skarga jest bezpodstawna i rekomenduje Radzie Miasta Krosna uznanie 
przedmiotowej skargi za bezzasadną. 
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