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UCHWAŁA NR 138/XI/2019 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 

Na podstawie: 

- art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 

- art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2096 ze zmianami), 

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 1 kwietnia 2019 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 

za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia 

skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 138/XI/2019 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 24 maja 2019 r. 

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 8 maja 2019 r. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 15 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r. 

rozpatrzyła skargę dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Skarga została skierowana do Rady 

Miasta Rybnika przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w oparciu o art. 229 pkt 3 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) który stanowi że, Rada Gminy jest 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi w kwestii zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyłączeniem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Skarga 

dotyczyła odmowy przyznania zasiłku okresowego, odmowy przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na 

pokrycie opłat za energię elektryczną oraz nieprawidłowości w postępowaniu pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku. 

2. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 kwietnia 2019 r. wziął udział dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku Pan Jerzy Kajzerek, który przedstawił wyjaśnienia dotyczące procedury 

rozpatrywania wniosków dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, a w szczególności przedstawił przebieg postępowania wraz z podejmowanymi czynnościami 

w sprawie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Z uzyskanych informacji i dokumentów wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku decyzją z dnia 

20 marca 2019 r. odmówił przyznania dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej zasiłku okresowego. Jak wynika z uzasadnienia decyzji odmówiono 

przyznania zasiłku okresowego z uwagi na fakt, że dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej w projekcie Alternatywa II, który ma na celu przywrócenie 

uczestników na rynek pracy, mimo że uprzednio w dniu 11 stycznia 2019 r. zawarła kontrakt socjalny, w 

którym zobowiązała się m.in. do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach 

z projektu Alternatywa II. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku odmówił jednak dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy 

z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej przyznania tego świadczenia na podstawie art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  m.in. w przypadku braku 

współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej oraz w przypadku niedotrzymywania postanowień 

kontraktu socjalnego organy mogą odmówić przyznania świadczenia, uchylić decyzje o przyznaniu świadczenia 

lub wstrzymać świadczenie pieniężne z pomocy społecznej. 

Jednocześnie wskazać należy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku decyzją z dnia 20 marca 2019 r. 

odmówił dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię elektryczną. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rybniku decyzję odmowną uargumentował w analogiczny sposób. 

Podczas rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła, aby Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rybniku nieprawidłowo przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawach z wniosków 

dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Ewentualne zastrzeżenia skarżącej co do sposobu rozpoznania jej wniosków powinny przybrać formę odwołania 

od decyzji zgodnie z art. 128 k.p.a. 
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3. Dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

w uzasadnieniu skargi wskazała również na rzekome nieprawidłowości w postępowaniu pracownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku. Z uzyskanych informacji i dokumentów wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rybniku przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym ustalono, że pracownik socjalny wykonywał 

swoje obowiązki rzetelnie. W tym miejscu zwrócić trzeba uwagę na fakt, że zachowanie pracownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej czy jest „profesjonalne” jest oceną subiektywną, którą trudno weryfikować, w szczególności że 

specyfika pracy i zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a także niezadowolenie z wydania 

decyzji niezgodnej z oczekiwaniem klienta powoduje subiektywną ocenę. 

4. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie doszukała się 

nieprawidłowości w postępowaniu pracowników i dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i na 

posiedzeniu w dniu 8 maja (przy 5 obecnych członkach) stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw oraz  0 wstrzymujący 

się rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Zbigniew Lubszczyk 

 


