


Uzasadnienie 

 

      W dniu 29.08.2018 r. do Rady Gminy Kowiesy wpłynęła skarga pani (…) z dnia 21.08.2018 r. na 

Wójta Gminy Kowiesy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach, 

przekazana według właściwości przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 

29.08.2018 r., znak: PNIK-V.1411.171.2018.  Ponowioną skargę z dnia 31.08.2018 r., przekazaną 

według właściwości Radzie Gminy Kowiesy przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 

03.09.2018 r., dołączono do akt sprawy. Kolejną wiadomość mailową skarżącej z dnia 04.09.2018 r. 

wraz z pismem z dnia 10.09.2018 r. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego /data wpływu j.w./ 

skierowanym do skarżącej zawierającym obszerne wyjaśnienie, że Wojewoda Łódzki nie jest organem 

właściwym do zajęcia stanowiska w jej sprawie, również dołączono do akt sprawy. 

 

Skarżąca podnosi: 

1. Zarzut nakłaniania przez Wójta Gminy Kowiesy pracownika urzędu gminy  (…)do czynności 

polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad bratem skarżącej podczas przebywania na 

terenie urzędu oraz nie wyrażania zgody na podłączenie energii elektrycznej do budynku, w którym 

przebywa rodzina (…). 

2. Zarzut niepodejmowania  działań ze strony Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kowiesach mających na celu poprawę sytuacji rodziny (…). 

 

Skarga została przesłana radnym w materiałach na sesję, z treścią skargi radni zostali zapoznani przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy w dniu 19..09.2018 r. na wspólnym posiedzeniu komisji 

Rady Gminy. 

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy, należy zauważyć, co następuje: 

Ad. 1 

  Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że rodzina państwa (…) wielokrotnie pojawiała się w urzędzie 

gminy przesiadując na holu lub przemieszczała się po korytarzach urzędu zakłócając pracę 

urzędników głośnym zachowywaniem się  i nie reagowała na prośby, by zachowywała się ciszej lub 

opuściła obiekt. Takie zachowania były przyczyną wzywania Policji. Wójt Gminy Kowiesy nie 

wydawał żadnemu ze swoich pracowników polecenia niewpuszczania rodziny do budynku urzędu ani 

usuwania ich bez uzasadnionej przyczyny, jak również nie nakłaniał w żaden sposób do stosowania 

przemocy fizycznej czy psychicznej wobec członków rodziny. Nadmienić należy, że to brat skarżącej 

parokrotnie wdawał się w słowne i fizyczne przepychanki z pracownikiem urzędu (…) a 05.09.2018 r. 

dopuścił się aktu przemocy fizycznej na ww. pracowniku co zostało udokumentowane nagraniem na 

telefonie komórkowym, i czego konsekwencją była interwencja Policji i złożenie  zawiadomienia do 

organów ścigania.  

W dniu 10.11.2015 r. Gmina Kowiesy wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 

pozwem o eksmisję z lokalu mieszkalnego (socjalnego), znajdującego się pod adresem (…), 

przeciwko (…) w związku z nakazem rozbiórki na podstawie decyzji nr 70/2014 z dnia 24.11.2014 r. 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, zmienionej decyzją nr 26/2015 z 

dnia 10.04.2015 r. oraz decyzją nr 37/2016 z dnia 29.06.2016 r.  Na podstawie wyroku sądu, w dniu 

21.10.2016 r. została przeprowadzona przez komornika eksmisja do wskazanych lokali socjalnych 

znajdujących się pod adresem (…) – lok.  nr 1 o pow. 26,25 m
2 

i lok. nr 2 o pow. 19,50 m
2
. Do 

budynku doprowadzona jest woda z wodociągu gminnego. Do lokali socjalnych w miejscowości (…) 

wprowadzili się (…). Najstarszy syn (…) wynajął dom w innej miejscowości. Rodzina zamieszkiwała 

w miejscowości (…) do grudnia 2016 roku, kiedy to z własnej inicjatywy opuściła przedmiotowy  

budynek przenosząc się do swojej znajomej zamieszkującej w miejscowości (…). 26.10.2017 r. na 

wskutek interwencji właścicielki posesji w (…) i Policji Państwo (…) opuścili przedmiotowy lokal i 

przenieśli się w nieznane  miejsce pobytu.   

W dniu 03.11.2017 r. wskutek rutynowej kontroli stanu budynków będących w zasobie gminnym 

stwierdzono, że w budynku socjalnym zlokalizowanym na działce nr 15/10 w obrębie (…) przebywają 

(…). Po powzięciu tej informacji Wójt Gminy  powiadomił Policję o przebywaniu w budynku osób 



nieuprawnionych. W związku z tym, że budynek zgodnie z wykonaną w kwietniu 2015 roku opinią 

techniczną nie spełnia norm przewidzianych dla budynków socjalnych, jak również z uwagi na stan 

techniczny nie nadaje się do zamieszkania, pracownik urzędu gminy w asyście Policji odebrał 

Państwu (…)klucze do bezprawnie wymienionych przez nich zamków w drzwiach do lokalu. 

Budynek po opróżnieniu z osób został zamknięty. Państwo (…) jednakże będąc w pełni świadomymi, 

że budynek  zlokalizowany na działce nr 15/10 w obrębie (…) nie nadaje się do zamieszkania, 

ponownie samowolnie zajęli lokal w nim się znajdujący i w nim obecnie przebywają.  

Należy zauważyć, że lokale socjalne wskazane rodzinie do zamieszkania w  (…) były i są obecnie 

jedynie możliwymi do zamieszkania lokalami socjalnymi, jakie znajdują się w mieszkaniowym 

zasobie gminy. Państwo (…)  nie zamierzają powrócić do lokalu socjalnego w (…)i  domagają się  

doprowadzenia energii elektrycznej do budynku, który obecnie zamieszkują. Nie jest to możliwe z 

uwagi na fakt, że budynek ten nie nadaje się do zamieszkania a doprowadzenie go do stanu 

kwalifikującego do przeznaczenia na lokale mieszkalne jest technicznie i ekonomicznie 

nieuzasadnione. Najstarszy syn  pani (…)10.07.2018 r. złożył do Wójta Gminy wniosek w sprawie 

lokalu socjalnego i otrzymał odpowiedź, że może zamieszkać w lokalu socjalnym w (…), gdyż jest w 

nim zameldowany od lutego 2018 r. z uwagi  na  jego starania o przyznanie kredytu i w przypadku 

wyrażenia chęci zamieszkania we wskazanym budynku gmina jest gotowa podjąć rozmowy w tej 

sprawie. 17.08.2018 r. pan (…) wniósł prośbę o wyremontowanie drogi prowadzącej do lokalu 

socjalnego w (…)  gdyż  chciałby tam zamieszkać.  Do dnia dzisiejszego jednak nie zgłosił się jednak 

do urzędu w tej sprawie.  

  

Ad. 2 
Pani (…) i jej dzieci nie są osobami bezdomnymi, gdyż został im przydzielony budynek socjalny w 

miejscowości (…). Należy podkreślić, że (…) są osobami młodymi i sprawnymi fizycznie  nie 

mającymi żadnych problemów z przemieszczaniem się i podjęciem pracy. Natomiast ich matka Pani 

(…) ma problemy ze zdrowiem - w miesiącu sierpniu 2017 r. została przewieziona do szpitala w 

Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wyraziła zgodę na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Po 

skompletowaniu dokumentów w trybie pilnym została skierowana do Domu Pomocy Społecznej dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w Lisowicach, gmina Koluszki, do którego została 

przewieziona w dniu 04 września 2017 r. Na miejscu okazało się, że Pani (…) nie chce zostać w DPS, 

ponieważ jej syn (…) zobowiązał się zabrać matkę do siebie i zaopiekować się nią. W rzeczywistości 

zostawił matkę na terenie Gminy Kowiesy. (…) od 1 kwietnia 2018r. podjęła pracę zawodową, z 

której się utrzymuje i na dobrą sprawę była by wstanie wynająć sobie pokój na własną rękę. (…) 

utrzymuje się z renty socjalnej wypłacanej z ZUS. Rodzina korzysta z pomocy żywnościowej w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (paczki żywnościowe).  (…) odrzucają 

wszelką pomoc ze strony GOPS jak: zamieszkanie w przyznanym im lokalu socjalnym czy 

umieszczenie w schronisku. Niestety, rodzina ta nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem sprawy, 

co w rezultacie prowadzi do dalszej eskalacji istniejącego sporu. Podejmowanie jakichkolwiek działań 

wbrew ich woli nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż wszyscy posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, a podjęcie kroków o ubezwłasnowolnienie rodziny (…) nie jest możliwe ponieważ są to 

osoby upośledzone  umysłowo w stopniu lekkim  i umiarkowanym. W/w nie zgłaszają się do tut. 

ośrodka o pomoc finansową ani inną, tylko zależy im na przyznaniu lokalu socjalnego 

zlokalizowanego w miejscowości (…).  

 

Nadmienić należy również, że Rada Gminy Kowiesy nie jest organem właściwym do rozpatrywania 

kwestii zarzutów skarżącej na zachowanie się osoby, która nie jest już zatrudniona na stanowisku 

Kierownika GOPS w Kowiesach, a o którym pisze skarżąca w ostatniej wiadomości mailowej. 

Natomiast zakaz korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych przez członków rodziny państwa 

(…) wynika z notorycznego łamania przez nich postanowień Regulaminu korzystania z czytelni 

internetowej, polegających m.in. na podłączaniu niedozwolonych urządzeń do sieci komputerowej, 

ściąganiu niedozwolonych plików, nieuprawnionej ingerencji w ustawienia sprzętu komputerowego i 

systemów operacyjnych oraz łamaniu zakazu wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych w czytelni. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności skargę należy uznać za niezasadną. 



Rada Gminy Kowiesy podejmując uchwałę na Sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2018 r. przyjęła 

powyższe ustalenia jako jej uzasadnienie. 

W przypadku ponowienia przez skarżącego skargi, która została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący nie wskaże nowych okoliczności, rada 

gminy może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 

zawiadamiania skarżącego (art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego - Dz. U. z 2017 r. poz.  1257 ze zm.).   

 


