UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Pawła Burzyńskich
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1387, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu, skargi z dnia 22 września 2010 roku Państwa Anny i Pawła
Burzyńskiach na bezczynność Wójta Gminy Widawa uznaje się za zasadną w części
dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie przyznania zasiłku celowego
przeznaczonego na usunięcie strat spowodowanych powodzią, zaś w części dotyczącej
działalności Kierownika Gminnej Opieki Społecznej za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr V/26/11
Rady Gminy Widawa
z dnia 10 lutego 2011 r.

UZASADNIENIE
stanowiska Rady Gminy
W dniu 22 września 2010 roku Państwo Anna i Paweł Burzyński wnieśli do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi skargę. W dniu 21 października 2010 roku
Wojewoda przesłała przedmiotowe pismo zgodnie z właściwością do Rady Gminy Widawa.
W przedmiotowym piśmie skarżący zarzucają bezczynność Wójta Gminy Widawa
dotyczącą braku udzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie przyznania zasiłku celowego
przeznaczonego na usunięcie strat spowodowanych powodzią. Ponadto brak informacji
o konieczności złożenia kolejnego pisma w powyższej kwestii spowodował, iż nie przyznana
została żadna pomoc materialna.
Po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi Rada Gminy Widawa uznaje za zasadną
w części dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie przyznania zasiłku
celowego przeznaczonego na usunięcie strat spowodowanych powodzią oraz nie podania
informacji o konieczności złożenia kolejnego pisma w powyższej kwestii, zaś w części
dotyczącej działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną.
Ustalono bowiem, iż jednostką odpowiedzialną za wypłatę zasiłków celowych
spowodowanych ubiegłoroczną powodzią dotyczących szkód w budynkach mieszkalnych
i uprawach rolnych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelka pomoc
udzielania poszkodowanym przez w/w jednostkę jest przyznawana, zgodnie z art. 102 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) na wniosek pisemny lub
ustny osoby zainteresowanej. Z informacji uzyskanych od Pani Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku
celowego na szkody powstałe w budynku mieszkalnym czy też szkody powstałe
w gospodarstwie rolnym lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez
powódź. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie nie miał
podstaw do wydania decyzji administracyjnej w sprawie. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie w miesiącu czerwcu 2010 roku zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) udzielał pomocy finansowej
w formie zasiłków celowych do 6 tysięcy z rezerwy budżetowej w związku z ubiegłoroczną
powodzią. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
30 kwietnia 2010 roku pomoc ta przysługiwała osobom poszkodowanym w wyniku powodzi,
którym zalanie budynku mieszkalnego spowodowało brak możliwości zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych. Świadczenia pomocy społecznej nie miały charakteru
odszkodowania, nie stanowiły zatem rekompensat za straty w mieniu poniesione w wyniku
klęski żywiołowej. Pomoc ta miała umożliwić poszkodowanym zaspokojenie ich potrzeb
mieszkaniowych, których nie mogą realizować wskutek szkód wyrządzonych powodzią –
pomoc ta miała być przeznaczona w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Wysokość pomocy
była uzależniona od wielkości poniesionych strat w gospodarstwie domowym oraz liczby

osób w rodzinie, której jest udzielana pomoc. Szacowaniem strat powstałych w budynkach
mieszkalnych w wyniku ubiegłorocznej powodzi zajmowała się Gminna Komisja powołana
przez Wójta Gminy Widawa Zarządzeniem Nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku. Komisja ta
otrzymała od Urzędu Gminy Widawa informację pisemną, tj. listę osób poszkodowanych,
u których nastąpiły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku ubiegłorocznej powodzi. Na
wspomnianej powyżej liście nie znajdowali się Państwo Anna i Paweł Burzyńscy. W związku
z powyższym Komisja szacująca straty nie odbyła wizji lokalnej w celu oszacowania strat
powstałych w budynku mieszkalnym u Państwa Burzyńskich, oraz nie otrzymała takiej
informacji pisemnej od osoby zainteresowanej.

