
UCHWAŁA IX/82/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skoroszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U.2018.0.2096) Rada Gminy Skoroszyce uchwala co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi złożonej,  na działalność Wójta Gminy Skoroszyce, dotyczącej braku udostępnienia 
lokalu socjalnego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Skoroszyce w sprawie zarzutów postawionych w skardze uznaje skargę za bezzasadną

§ 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do powiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały NR IX/82/2019

W zasobach Gminy Skoroszyce brak jest wolnych lokali socjalnych nadających się do
zamieszkania przez Pana Dawida Śliwińskiego, który to za pośrednictwem Wojewody Opolskiego
złożył skargę na brak udostępnienia lokalu socjalnego wobec nie posiada własnej
nieruchomości, w której mógłby zamieszkać po zwolnieniu z odbywania kary pozbawienia
wolności w zakładzie karnym.

Gmina Skoroszyce odmówiła wydania lokalu socjalnego Panu Dawidowi Śliwińskiemu
albowiem jak wynika z informacji przekazanej przez Wójta Gminy Skoroszyce wszystkie
działania podejmowane przez Gminę Skoroszyce zmierzające do rozstrzygnięcia o możliwości
przyznania takiego lokalu były prowadzone na podstawie uchwały Rady Gminy Skoroszyce
obowiązującej w tym zakresie oraz zgodnie z procedurami i standardami istniejącymi w
tutejszym urzędzie. Wszelka korespondencja skierowana przez Pana Śliwińskiego do Urzędu
Gminy Skoroszyce w istocie zawierała jednoznaczną prośbę o przyznanie lokalu socjalnego
należącego do zasobów Gminy Skoroszyce. Ze względu jednak na fakt, iż tutejszy Urząd Gminy
nie dysponuje taką ilością lokali socjalnych aby możliwe było przyznanie ich każdej ubiegającej
się osobie, każdorazowo do Pana Śliwińskiego były wysyłane pisma stwierdzające, że Gmina nie
dysponuje wolnymi lokalami socjalnymi oraz, że poinformowała skarżącego o zarejestrowaniu
na liście osób oczekujących na przydział lokalu zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie
tj. pisma z dnia 09.02.2011 r., 25.05.2011 r., 16.03.2015 r., 12.05.2015 r., 31.08.2015 r.,
11.12.2017 r., 11.06.2018 r., 18.02.2019 r., 22.08.2019 r. Jednocześnie, poinformowano
skarżącego, iż obecnie na liście osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego w Gminie
Skoroszyce jest 16 (szesnaście) osób uprawnionych z tego między innymi 3 (trzy) osoby
oczekujące legitymują się wyrokiem sądu przewidującym przyznanie prawa do lokalu
socjalnego. Wśród oczekujących są 3 (trzy) osoby z Domu Dziecka. Na przedmiotowej liście
znajduje się również 1 (jedna) trzyosobowa rodzina, która ma przyznane prawo do
jednopokojowego lokalu. Poza tym, za 1 (jedną) osobę Gmina płaci odszkodowanie za brak
przyznanego lokalu socjalnego. Jak wynika z powyższego sytuacja Gminy w tym zakresie jest
bardzo trudna. Gmina Skoroszyce ma duży problem z możliwością przyznania osobom
oczekującym na lokal socjalny albowiem brakuje ich w tutejszej Gminie. Obowiązująca
Uchwała Rady Gminy Skoroszyce w zakresie procedur i możliwości przyznania lokalu socjalnego
nie przewiduje jakiegoś specjalnego statusu względem osób osadzonych, którym po zwolnieniu
z aresztu realnie grozi bezdomność. Ponadto, według kryteriów pierwszeństwa określonych w
uchwale rady gminy inne osoby wyprzedzają w tym uprawnieniu Pan Śliwińskiego.
Poza tym, w toku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że list intencyjny o partnerskiej
współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennictwa a Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej, na który powołuje się Wojewoda Opolski kierujący skargę w przedmiotowej
sprawie w imieniu Pana Śliwińskiego zawiera jedynie ogólne nieskonkretyzowane wytyczne w
zakresie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinno-majątkowej po
wykonaniu kary pozbawienia wolności. W liście tym istotnie jest stwierdzenie o podjęciu
współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a zakładami karnymi w zakresie
przeciwdziałania bezdomności, ale jak wynika z informacji przekazanych przez Wójta Gminy
Skoroszyce pomiędzy Gminą Skoroszyce a Zakładem Karnym w Prudniku nie zostało zawarte
porozumienie w zakresie możliwości pomocy osobą osadzonym po zakończeniu kary aresztu.
Gmina Skoroszyce nie posiada również żadnych informacji przekazanych z Zakładu Karnego w
Prudniku co do sytuacji majątkowej i ewentualnych potrzebach lokalowych Pana Śliwińskiego po
zakończeniu kary. Ponadto, w toku postępowania wyjaśniającego przeanalizowano również
informuję Wojewody Opolskiego, który kierując do Rady Gminy Skoroszyce skargę Pana
Śliwińskiego sugerował, że to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach powinien
udzielić wszelkiej niezbędnej możliwej pomocy w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej Pana Śliwińskiego, po zwolnieniu z zakładu karnego. Zgodnie zaś ze stanowiskiem
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach tego typu prośba nie była
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kierowana bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach, dlatego nie zostało
wszczęte postępowanie w tym zakresie.
Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 16a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące
pomocy osobom ubiegającym się o możliwość przyznania schronienia rozumianego jako
możliwość przydzielenia lokalu socjalnego należącego do zasobów gminy po wykonaniu kary
pozbawienia wolności i mającym trudności w przystosowaniu się do życia na wolności. Pan
Śliwiński może oczywiście z tego prawa korzystać i zgłaszać taki wniosek, jednakże ze względu
na brak lokali nie ma roszczenia o jego uzyskanie.

Z uwagi na powyższe należało skargę uznać za bezzasadną.
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