
UCHWAŁA NR XIII/94/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipnie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
1
 oraz art. 229 pkt. 3 kodeksu 

postępowania administracyjnego, Rada Miejska w Lipnie  u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 października 2019 r. R.W. na działalność Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, oddala się tę skargę. 

 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie oraz 

upoważnia się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej 

załatwienia wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1696,1815.   



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

 

 Skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie w zakresie 

nienależnie wypłaconego świadczenia 500 plus wpłynęła do biura Rady Miejskiej w dniu 21 

października 2019 roku.  Z uwagi na to, że skarżący przesłał skargę drogą elektroniczną bez 

podpisu kwalifikowanego, Przewodniczący Rady pismem z dnia 25 października 2019 roku  

nr RM.1510.3.2019  wezwał składającego skargę do jej podpisania w terenie 7 dni od dnia 

otrzymania skargi. R.W.  uzupełnił brakujący podpis w wyznaczonym terminie. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, pismem z dnia 12 listopada 2019 roku 

nr MOPS.0717.579.2019 przesłał wyjaśnienie dotyczące przyznania świadczenia 500 plus na 

małoletniego syna skarżącego, z którego wynika, "że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 11 

lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku zbiegu prawa 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie to 

wypłaca się temu z rodziców, kto pierwszy złoży wniosek." 

    W związku z tym, że matka małoletnich dzieci pierwsza złożyła wniosek, świadczenie 

należało przyznać matce dziecka. Ponadto Sąd Okręgowy we Włocławku postanowił, że 

dzieci mają przebywać w miejscu zamieszkania matki. 

 Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu skargi przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji oddala się skargę z powodów wskazanych powyżej.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


