
Uchwała nr 799/XXXlll/2005 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie skargi p. T-------- G-------------- zam. w W--------------- koło

P------------ na Prezydenta Miasta Lublin w związku z treścią odpowiedzi

udzielonej na jej skargę z 21 stycznia 2005 r. na pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 

zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Miasta 

Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. T-------- G-------------- zam.

w W--------------- koło P------------ na Prezydenta Miasta Lublin w związku z

treścią odpowiedzi udzielonej na jej skargę z 21 stycznia 2005 r. na 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

� r. J?i'. C4fa�t4Zbigniew /argoński 
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Załącznik 
do uchwały nr 799/XXXlll/2005 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 8 września 2005 r. 

Dnia 19 maja 2005 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga p. 
T-------- G-------------- zam. w W--------------- koło P------------ na Prezydenta 
Miasta Lublin w związku z treścią odpowiedzi udzielonej na jej skargę z 21 
stycznia 2005 r., przesłaną przez Wojewodę Lubelskiego pismem z dnia 16 
maja br., znak: PS.11.0554-1/05. 

Pani T-------- G-------------- w piśmie z 21 stycznia 2005 r. wniosła do 
Prezydenta Miasta Lublin skargę na urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie. Skarga ta była przedmiotem postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin - 
Zespół Kontroli. Odpowiedź na tę skargę Prezydent Miasta Lublin przesłał 
skarżącej pismem z 25 lutego 2005 r. Treść tej odpowiedzi - w ocenie 
skarżącej - zawierała „słodkie kłamstwa", była wyrazem solidaryzmu z 
dyrekcją MOPR, przez co „zakpiono z jej osoby". Poza tym zarzuca, że 
pracownicy MOPR sporządzali na jej temat fałszywe notatki służbowe i 
odmawiali jej wglądu do nich, przez co jej wnuki zostały skierowane do 
pogotowia opiekuńczego. 

Z wyjaśnień przedłożonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin 
wynika, że: 
1) zgodnie z § 19 zarządzenia wewnętrznego Dyrektora MOPR z 17 listopada

2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w MOPR w Lublinie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego - do czynności
służbowych pracowników MOPR należy sporządzanie notatek służbowych z
rozmów przeprowadzanych z interesantami oraz pracownikami innych
instytucji, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają
znaczenie w załatwianej sprawie. Pracownicy MOPR ponoszą pełną
odpowiedzialność za załatwianie spraw i realizację zadań, wynikających z
zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku, w tym również za
sporządzane przez siebie notatki służbowe. Ponadto przy załatwianiu spraw
osób ubiegających się o przyznanie pomocy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów prawnych, obowiązujących w danym czasie.

2) nieprawdą jest, że pracownicy MOPR nie umożliwili jej wglądu do akt w
okresie od 31 maja 2004 r. do 9 lipca 2004 r., bowiem z akt sprawy wynika,
że w dniu 31 maja 2004 r. p. G-------------- złożyła w MOPR pismo z prośbą o
wykonanie kserokopii dokumentów, dotyczących rodziny zastępczej, a nie
jak podaje „wglądu do akt sprawy". Wówczas odmówiono jej sporządzenia
kserokopii dokumentów, a jedynie ustnie poinformowano ją o treści
znajdujących się w aktach dokumentów. Fakt ten został uznany za
udzielenie odpowiedzi na ww. pismo. W dniu 9 lipca 2004 r. skarżąca
wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie odwołanie
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od decyzji z dnia 17 czerwca 2004 r. o przyznaniu pomocy z tytułu rodziny 

zastępczej. Do tego odwołania zostały załączone wszystkie dokumenty 

znajdujące się w aktach sprawy. SKO decyzjami z 5 sierpnia 2004 r. 
utrzymało w mocy zaskarżone decyzje. W dniu 19 sierpnia 2004 r. p. 
G------- złożyła kolejne pismo, tym razem o umożliwienie jej wglądu do 
akt sprawy. Pismem z 30 sierpnia 2004 r. wyrażono zgodę na wgląd do akt 
sprawy. Pismo to p. G------- odebrała w dniu 20 września 2004 r., a 
wglądu do akt dokonała dopiero w dniu 1 O maja 2005 r. 

3) w okresie od 2 grudnia 2002 r. do 14 czerwca 2005 r. p. T---- G-------
kilkakrotnie zmieniała adres zamieszkania, bowiem:

- na postanowieniu Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 2 grudnia 2002 r. 
widnieje adres - ul. ------- ---, zaś z notatki służbowej pracownika 
socjalnego Rejonu Opiekuńczego nr 1 w Lublinie z dnia 27 stycznia 
2003 r. wynika, że skarżąca nie zamieszkiwała przy tej ulicy;

- w oświadczeniu złożonym w dniu 4 lutego 2004 r. w Rejonie 
Opiekuńczym nr 17 w Lublinie p. G------- podała, że zamieszkuje w 
------------- przy ul. ----------- --/--; adres ten został 
potwierdzony w notatce służbowej z dnia 23 lutego 2004 r. z rozmowy 
telefonicznej pracownika Sekcji ds. Rodzin Zastępczych z pracownikiem 
socjalnym Rejonu Opiekuńczego nr 17;

- w oświadczeniu z dnia 28 kwietnia 2004 r. p. G------- podała, że 
zamieszkuje w ------ przy ul. --------- --, zaś z notatki służbowej z 
dnia 24 czerwca 2004 r. z rozmowy telefonicznej pracownika Sekcji ds. 
Rodzin Zastępczych z pracownikiem socjalnym Rejonu Opiekuńczego 
nr 17 wynika, że p. G------- zmieniła adres zamieszkania (------, 
ul. -------- -/--);

- z notatki służbowej z dnia 20 lipca 2004 r. z rozmowy pracownika Sekcji 

ds. Rodzin Zastępczych z pracownikiem socjalnym Rejonu 

Opiekuńczego nr 17 wynika, że p. G------- wyprowadziła się z 

mieszkania przy ul. --------- -/-- i nie podała aktualnego miejsca 

zamieszkania. Natomiast z notatki służbowej pracownika socjalnego 

Rejonu Opiekuńczego nr 17 wynika, że p. G------- nie mieszka 

również przy ul. --------- - i nie jest znane miejsce jej pobytu;

- z notatki służbowej z rozmowy telefonicznej z dnia 20 sierpnia 2004 r. 

pracownika Sekcji ds. Rodzin Zastępczych z pracownikiem socjalnym 

MOPS w ------------- oraz z pisma MOPS w ------------- z 

dnia 9 września 2004 r. wynika, że p. G------- zamieszkuje w ----- 

---------, gdzie ubiega się o pomoc. Przy czym w dniu 23 sierpnia 

2004 r. w piśmie do MOPR w Lublinie p. G------- podała adres 

zamieszkania: -----, ul. --------- -/--;

- w oświadczeniu z dnia 14 września 2004 r. p. G------- podała, że od 
20 września 2004 r. będzie mieszkać w ------ przy ul. ------- --, zaś 
w zażaleniu do SKO z dnia 29 września 2004 r. podała adres 
zamieszkania: -----, ul. --------- -/--,

- w pisemnym zawiadomieniu z 27 października 2004 r. p. G-------

podała, że zamieszkuje w ---------- --, gm. --------; 
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- w piśmie z 24 stycznia 2005 r. p. G------- oświadczyła, że w okresie

od 1 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. mieszkała w ------,

natomiast od 1 stycznia 2005 r. wyprowadziła się do ----------;

- w piśmie z 25 stycznia 2005 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

-------- poinformowało, iż p. G------- nie mieszka na terenie

powiatu ------------;

- w piśmie z 22 lutego 2005 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

---------  złożyło  wniosek  do  Prokuratury  Rejonowej  w --------,  że

p. G------- opuściła zgłoszone miejsce zamieszkania, tj. ------------
-- i nie ma możliwości nawiązania z nią kontaktu;

- w piśmie do MOPR w Lublinie z 14 czerwca 2005 r. p. G------- podała

adres zamieszkania - -----, ul. -------- -/--.
W świetle powyższych wyjaśnień uznaje się skargę za bezzasadną. 




