
Uchwała Nr XX/101/08 
Rady Gminy Branice 

z  dnia 11 marca 2008 roku 
 
 
 

W sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 [pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 229 pkt.3 

KPA ( dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 
 

Uznaje skargę wniesiona przez Panią Ludmiłę Starzyńską  na Wójta gminy Branice 
za niezasadną. 

 
§  2. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice zobowiązując go 

do przesłania skarŜącej odpisu niniejszej uchwały wraz uzasadnieniem. 
 

§  3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                          Załącznik do uchwały Nr XX/101/08 



                                                                                          Rady Gminy Branice 
                                                                                          z dnia 11 marca 2008r. 
 
 
 
 
 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Rady Gminy Branice z dnia 11 marca 2008 r. na uznanie jako niezasadnej 
skargi wniesionej w dniu 31 października 2007 r. przez Panią Ludmił ę 
Starzyńska a przekazaną  w dniu 8 lutego 2008 r. przez Samorządowe 
Kolegium  Odwoławcze w Opolu. 
 
 
 
Rada   Gminy  Branice   dokonała analizy dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Gminy i 
Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczącej udzielanej pomocy w adaptacji , zagospodarowaniu 
się w tym finansowej , rzeczowej i innej związanej z funkcjonowaniem członków rodziny w 
obrocie prawnym i nie stwierdziła naruszeń. 
Pani Ludmiła Starzyńska wraz z synami Władysławem i Grzegorzem przyjechała do Gminy 
Branice jako repatriantka w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
repatriacji, dalej zwanej „Ustawą”. Repatrianci na podstawie Ustawy mają prawo do szeregu 
świadczeń. Są to głównie świadczenia pienięŜne, wypłacane z budŜetu państwa przez 
starostów i konsulów (art. 17 i 18 oraz 23 do 28 Ustawy). Ponadto stosownie do art. 20 
Ustawy formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliŜszej 
rodziny repatrianta przez jednostki samorządu terytorialnego określają organy stanowiące 
tych jednostek. Ustawa dopuszcza pomoc gminy dla repatrianta w postaci zapewnienia lokalu 
mieszkalnego (art. 21) oraz pokrycia kosztów remontu lub adaptacji takiego lokalu (art. 22). 
Ustawa przewiduje udzielenie przez budŜet państwa gminie dotacji, gdy poniosła ona koszty 
związane z zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych, albo z pokryciem 
remontu i adaptacji takiego lokalu. Rada Gminy Branice zobowiązała się do zapewnienia 
lokalu mieszkalnego repatriantom. W wykonaniu tej uchwały decyzją z dnia 21 czerwca 2007 
r. przyznano prawo najmu lokalu nr 2, połoŜonego w Lewicach (nr budynku 75), zwalniając 
rodzinę z czynszu na okres do końca września 2007 r. Przekazanie lokalu na zasadzie umowy 
najmu zostało uzgodnione w §1 ust. 1 Porozumienia nr 22/06, zawartego przez Gminę z 
Wojewodą Opolskim. 
Gmina udzieliła teŜ Pani Starzyńskiej z własnych środków budŜetowych zapomogi pienięŜnej 
w kwocie 200 zł w miesiącu czerwcu 2007 r. (decyzja Wójta Gminy Branice z dnia 21 
czerwca 2007 r. ON-0154/51/07), 1.500 zł w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu i 
październiku 2007 r. (decyzje Wójta Gminy Branice z dnia 2 lipca 2007 r. ON-0154/07, 30 
lipca 2007 r. ON-0154/56/07, 31 sierpnia 2007 r. ON-0154/62/07, 28 września 2007 r. ON-
0154/69/07), a takŜe zapomogi pienięŜnej w kwocie 90,00 zł na sfinansowanie opłat za 
wyrobienie dowodów osobistych (decyzja z dnia 31 sierpnia 2007 r., ON-0154/64/07) i 
zapomogi w kwocie 600,00 zł na sfinansowanie wyjazdów do Warszawy (decyzja z 14 
września 2007 r. ON-0154/66/07). 
 NaleŜy podkreślić, Ŝe świadczenia udzielone przez Gminę były w pełni zgodne z 
wymogami ustawowymi (przydział lokalu mieszkalnego), a nawet wykraczały poza 



wynikający z niej obowiązek (zwolnienie z czynszu, opłaty za centralne ogrzewanie i 
zapomogi pienięŜne). Owe dodatkowe świadczenia zostały przyznane z urzędu, ze środków 
Gminy. Z uwagi na zuŜycie gminnych środków budŜetowych, przewidzianych na pomoc 
repatriantom, Gmina zakończyła udzielanie wsparcia. Gmina nie prowadzi Ŝadnego 
„Programu pomocy repatriantom”, w ramach którego mogliby oni ubiegać się o dalsze 
świadczenia (takie określenie w decyzji z dnia 21 czerwca 2007 r. zostało opatrzone 
przymiotnikiem „rządowy”). O zakresie pomocy Gminy Branice Państwo Starzyńscy byli 
informowani pismami Wójta Gminy Branice z dnia 30 lipca i 21 sierpnia 2007 r. Jedyną 
podstawą pomocy mogą być obecnie przepisy ustawy o pomocy społecznej. O takie 
świadczenia Pani Starzyńska ubiega się odrębnie i jeŜeli spełnia przewidziane kryteria jest jej 
ona udzielana.  
W istocie w naszej opinii „Odwołanie” wniesione przez Panią Starzyńską nie jest ani 
odwołaniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ani teŜ skargą na 
działalność Wójta Gminy Branice, nie wyraŜa bowiem niezadowolenia z wydanych decyzji 
Wójta Gminy Branice, a stanowi podanie o uruchomienie dalszej pomocy i opinię o 
niewystarczającej pomocy państwa dla repatriantów.  
W związku z powyŜszym uznano skargę za niezasadną. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


