
UCHWAŁA NR 261/XLI/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Popów i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Popowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2022 r.  
poz. 559)  oraz  art.  229 pkt  3, 237 § 3, 238 § 1 i 239 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca  1960 roku  kodeks 
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami 
postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Popów uchwala co 
następuje: 

§ 1. Postanawia  się  uznać  skargę  z dnia  14 lutego 2022 roku na  działania Wójta Gminy Popów 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie wniesioną przez panią  S.Sz. za niezasadną. 

§ 2. 1. Poucza się skarżącą o treści art. 239  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku , poz. 735 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Popów do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Radny 
Gminy Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

W dniu 24 lutego 2022 roku do Rady Gminy Popów wpłynęła skarga na działania Wójt Gminy Popów 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Popowie, wniesiona przez panią S.Sz.. 

Skarga ta dotyczy czynności podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie 
w związku z przyznanym skarżącej zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 111 z późn. zm.). Po dokonaniu analizy 
zgromadzonej w sprawie dokumentacji, wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Popów i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Popowie oraz obowiązujących przepisów prawa powszechnego Rada Gminy Popów 
uznała skargę za niezasadną z przyczyn podanych niżej w niniejszym uzasadnieniu. 

Stan faktyczny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , decyzją wydaną 05 czerwca 2019 roku  (znak 
GOPS/ŚR/380/2018/2019) przyznał pani S. Sz., na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 111 z późn.zm. ) zasiłek pielęgnacyjny 
z tytułu niepełnosprawności na okres od 01.05.2019 roku do 31.05.2020 roku.  Podstawą przyznania zasiłku 
było orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nr ZD.8421.7.3467.2019 wydane przez Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie w dniu 30 maja 2019 roku. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 23 czerwca 2020 roku, działając na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zmienił decyzję z dnia 05.06.2019  roku w części dotyczącej okresu przyznania 
zasiłku pielęgnacyjnego dla skarżącej i przedłużył prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do upływu 60-tego dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dniu 27 lipca 
2020 roku ośrodek wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie. W dniu 03 sierpnia 2020 roku,  
po wcześniej rozmowie telefonicznej,  pani S. Sz. dostarczyła do ośrodka orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie odwołania od orzeczenia do 
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. Również 03 sierpnia2020 
roku skarżąca oświadczyła, że orzeczenie nr Zd.8421.7.3479.2020 z dnia 22. czerwca 2020 roku odebrała 
w dniu 29.czerwca 2020 roku a odwołanie od ww orzeczenia wysłała w dniu 07 lipca 2020 roku.  Skarżąca 
oświadczyła również, że w październiku 2019 roku wróciła do swojego panieńskiego nazwiska oraz 
zobowiązała się do informowania GOPS Popów o każdej zmianie w toczącej się sprawie administracyjnej. 
W dniu 31 sierpnia 2020 roku do ośrodka wpłynęła odpowiedź na wniosek z dnia 27 lipca z 2020 roku,  
w której Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie poinformował, że pani 
S. Sz.  złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w dniu 22.05.2020 roku. Wniosek 
został rozpatrzony 22 czerwca 2020 roku - wydano orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności na stałe. Orzeczenie nie jest prawomocne, ponieważ w dniu 10 lipca 2020 roku strona 
złożyła odwołanie, które 13 lipca 2020 roku zostało przesłane do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Katowicach. Według stanu na 21 .sierpnia 2020 roku odwołanie oczekiwało na 
rozpatrzenie. 

Z uwagi na powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pismem z dnia 20 sierpnia 2020 roku (wysłano 
24.08.2020 r.) poinformował panią S.Sz.,  że w przypadku uzyskania ostatecznego orzeczenia, którego treść 
powoduje utratę uprawnień do dotychczas pobieranych świadczeń decyzja przedłużająca prawo do świadczeń, 
wydana na podstawie art. 15h, przestanie obowiązywać od daty wydania nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności, a uprawniony jest zobowiązany do dokonania zwrotu świadczeń pobranych od daty 
wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności do daty uzyskania przez nie statusu orzeczenia ostatecznego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 16 kwietnia 2021 roku ponownie wysłał wniosek 
o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Katowicach. W odpowiedzi z 22 kwietnia 2021 roku (wpływ do GOPS 27.04.2021 r. ) 
ww. zespół poinformował, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o numerze ON.9531.1.2285.2020 z dnia 
31 sierpnia 2020 roku, dotyczące skarżącej zostało wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności i utrzymało w mocy decyzję wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
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w Częstochowie. Orzeczenie wraz z odwołaniem zostało przesłane do  Sądu  Rejonowego Sądu Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w dniu 28 października 2020 roku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25 sierpnia 2021 roku ponownie  wysłał wniosek o udostępnienie 
danych ze zbioru danych osobowych do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Katowicach. W odpowiedzi z 30 sierpnia 2021 roku (wpływ do GOPS 03.09.2021. ) ww zespół 
poinformował, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  dla skarżacej nr ON.9531.1.2285.2020 zostało 
wydane 31.sierpnia 2020 roku. Orzeczenie to utrzymało w mocy decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie. W dniu 28.10.2020 r. odwołanie wraz z dokumentacją 
medyczną zostało przesłane do Rejonowego Sądu w Częstochowie. 

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po konsultacji telefonicznej w dniu 
07 grudnia 2021 roku z panią Stanisławą Dróżdż – pracownikiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Częstochowie, ustalił, w związku z brzmieniem artykułu 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm), 
należy wstrzymać dalszą wypłatę świadczenia, ponieważ nowe  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
o numerze ON.9531.1.2285.2020 z 31 sierpnia 2020 roku wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach jest orzeczeniem ostatecznym. Wobec powyższego od grudnia 
2021 roku wstrzymano wypłatę dla skarżącej zasiłku pielęgnacyjnego  przyznanego decyzją nr 
GOPS/ŚR/380/2018/2019 z dnia 05.06.2019 roku. 

W dniu 10 stycznia 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło pismo skarżącej 
z zapytaniem na jakiej podstawie wstrzymano w grudniu 2021 roku wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego. 
W odpowiedzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, że zgodnie z decyzją Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie   GOPS/ŚR/380/1/2018/2019  z dnia 23 czerwca 2020 roku  
skarżąca miała  przedłużone prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do upływu 60-tego dnia od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pismem z dnia 20.08.2020 r. (odebrane 
w dn. 25.08.2020 r.) Pani S. Sz. została poinformowana, iż w przypadku otrzymania ostatecznego orzeczenia 
o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności, które powoduje utratę uprawnień do dotychczas 
pobieranego świadczenia  decyzja przedłużające prawo do świadczeń przestaje obowiązywać. Dodatkowo 
w oświadczeniu  z 03 sierpnia 2020 roku pani Sabina Szczepaniak zobowiązała się do informowania tut. 
Ośrodka o każdej zmianie w tej sprawie. W związku z faktem pozyskania przez tut. Ośrodek informacji, że 
w dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nr ON.9531.1.2285.2020 
wstrzymano dalszą wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż ww. orzeczenie zgodnie z art. 16 kodeksu 
postępowania administracyjnego jest orzeczeniem ostatecznym. Ww pismo zostało skutecznie doręczone  
skarżącej w dniu 18.01.2022 roku. 

Ponownie w dniu 20.01.2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie wpłynęło pismo 
z prośbą do Pana Wójta o wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego skarżącej.  W odpowiedzi tutejszy ośrodek 
jeszcze raz wyjaśnił pani S.Sz. iż  zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm. ) na mocy 
decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie nr GOPS/ŚR/380/1/2018/2019 z dnia 
23.06.2020 r. przedłużono prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do upływu 60-tego dnia od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

W dniu 22.06.2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Częstochowie wydał 
orzeczenie nr Zd.8421.7.3479.2020 ustalające skarżącej   umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe, od 
którego skarżąca wniosła w dniu 10.07.2020 roku odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim. Do czasu zakończenia zainicjowanego przez skarżącą  
postępowania odwoławczego i wydania orzeczenia ostatecznego przez Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności organ nadal wypłacał pani S.Sz. zasiłek pielęgnacyjny, do którego prawo 
wcześniej przedłużył w związku z art. 15h ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.   Z pisma otrzymanego od Wojewódzkiego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim wynika, że w dniu 31.08.2020 
roku zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pani S. Sz. nr ON.9531.1.2285.2020, 
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utrzymujące w mocy decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Częstochowie. 

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 
2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy są ostateczne. Wobec powyższego orzeczenie wydane przez 
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim jest orzeczeniem 
ostatecznym, od którego przysługiwało skarżącej  prawo  wniesienia odwołania do Rejonowego Sądu Pracy 
w Częstochowie, z którego skarżąca skorzystała. Odwołanie to nie wstrzymuje wykonania orzeczenia 
w postępowaniu administracyjnym. W związku z powyższym należy uznać, że orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, na podstawie którego przyznano skarżącej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu 
niepełnosprawności uległo przedłużeniu z mocy prawa do 31.08.2020 roku tj. do dnia wydania nowego 
orzeczenia o niepełnosprawności. Z uwagi na fakt, że od 01.09.2020 roku decyzja nr  
GOPS/ŚR/380/1/2018/2019 z dnia 23.06.2020 r. przedłużająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego  przestała 
obowiązywać, zasiłek pielęgnacyjny  skarżącej nie przysługuje.  Wyżej wymienione pismo zostało skutecznie 
doręczone  skarżącej w dniu 08 lutego 2022 roku. 

Identyczne stanowisko odnośnie momentu wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na tle 
art. art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zajęło Ministerstwo Rodziny  i Polityki 
Społecznej w piśmie z listopada 2020 roku,  skierowanym  między innymi do wójtów gmin, w którym zawarło 
interpretację tego przepisu i określiło, jaki moment należy uznać za datę wydania nowego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Z pisma tego jasno wynika, że przez nowe orzeczenie należy rozumieć orzeczenie 
ostateczne, czyli orzeczenie co do którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub strona zrzekła się prawa 
do wniesienia odwołania w administracyjnym toku instancji. Natomiast w przypadku wniesienia odwołania 
datą wydania nowego orzeczenia jest data wydania orzeczenia przez wojewódzki zespół ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności. 

Dodatkowo należy podnieść, że  GOPS w Popowie w dniu 10.02.2022 roku ponownie wystąpił z wnioskiem 
o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim. W odpowiedzi ww. Zespół poinformował organ iż 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o numerze ON.9531.1.2285.2021, wydane dla skarżącej, z dnia 
31 sierpnia 2020 r. zostało doręczone 11 września 2020 roku. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności utrzymał w mocy decyzję wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o niepełnosprawności w Częstochowie. Skarżąca w dniu 02.10.2020 roku złożyła odwołanie do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie, a dokumentacja wraz z odwołaniem została przesłana do Sądu Rejonowego 
28.10.2020 r. W dniu 03.09.2021 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok oddalający odwołanie 
złożone przez panią S.Sz. (sprawa prowadzona była pod sygnaturą akt VIIU 446/20). 

Oznacza to, że skarżąca w momencie wnoszenia skargi miała świadomość, że sprawa orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności została rozstrzygnięta  przez sąd  negatywnie dla skarżącej, a zatem zasiłek pielęgnacyjny 
jej nie przysługuje a wstrzymanie jego wypłaty jej uzasadnione. 

W  uwagi na przywołany powyżej przebieg sprawy oraz w świetle obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczególności artykułu 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)   Rada Gminy Popów uznała 
,iż działania podjęte w sprawie skarżącej  była działaniami prawidłowymi i zostały podjęte na podstawie 
obowiązujących przepisów.  Kierowane do skarżącej odpowiedzi na pisma z 10 i 20 stycznia 2022 roku były 
wyczerpujące i wskazywały uzasadnienie podjętych rozstrzygnięć oraz przesłanki wstrzymania wypłaty zasiłku 
pielęgnacyjnego, dlatego Rada Gminy Popów uznała, że skarga pani S. Sz. jest niezasadna a wszystkie podjęte 
przez Wójta Gminy Popów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie działania są zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
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