
UCHWAŁA NR VII/38/2015
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Bogusława Pyrka 

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 
zmianami), Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Bogusława Pyrka na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tarnawatce w przedmiocie przyznawania zasiłków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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U z a s a d n i e n i e 

 

Pan Bogusław Pyrek wystąpił ze skargą na działalność Henryka 

Pankiewicza Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tarnawatce. Podniósł w niej między innymi, że po złożeniu podania o pomoc w 

remoncie p. Pankiewicz stwierdził, że nic mu się nie należy. Podniósł także fakt 

przyznania zasiłku okresowego do 18 stycznia 2015 roku oraz przyznania 

kolejnego od 1 lutego w obniżonej wysokości.  

 W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, że w dniu 15 stycznia 

br. Bogusław Pyrek wystąpił z wnioskiem do GOPS w Tarnawatce o przyznanie 

pomocy na zakup opału oraz pokrycie kosztów remontu w związku z zalaniem 

mieszkania przez pękniętą rurę. W dniu 26 stycznia wydana została decyzja o 

przyznaniu zasiłku na zakup opału. Kolejną decyzję wydano w dniu 29 stycznia, 

mocą której sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia 

zniszczonej instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Remonty instalacji 

wykonał, w ramach obowiązków służbowych, pracownik Urzędu Gminy 

Tarnawatka. Wnioskodawca nie odwoływał się od w/w decyzji i stały się one 

prawomocne. W kwestii zasiłku stałego pobieranego do dnia 18 stycznia 2015 

roku stwierdzono, że czas jego obowiązywania wynikał z decyzji wydanej w 

dniu 1 lutego 2013 roku, która nie została zaskarżona przez p. Pyrka i stała się 

prawomocna. Natomiast wysokość obecnie wypłacanego zasiłku okresowego 

została określona w decyzji wydanej przez Kierownika GOPS w Tarnawatce w 

dniu 10 lutego 2015 roku, która również w skutek braku odwołania, jest 

prawomocna. 

 W przedstawionej wyżej sytuacji brak jest podstaw do uznania, że 

działalność Kierownika GOPS Tarnawatka posiadała znamiona działania 

niezgodnego z prawem. Wszystkie wypłacane zasiłki i ich wysokość wynikały z 

decyzji administracyjnych, których strona postępowania nie kwestionowała w 

obowiązującym toku instancji i terminach.  

W związku z powyższym Rada Gminy Tarnawatka, działając w oparciu o art. 

229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uznaje za bezzasadną 

skargę złożoną przez p. Bogusława Pyrka. 
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