
Uchwała Nr XVII/89/2016 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 8 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świedziebni 

 

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

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.
1
) oraz art. 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

 Społecznej w Świedziebni za bezzasadną z przyczyn podanych 

 w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania 

 skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodniczący Rady 

              (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996 

i poz. 1579. 



Uzasadnienie 

 W dniu 29 września 2016 r. wpłynęła skarga na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni. 

Zgodnie z art. 223 § 1 wymienionej ustawy organy państwowe, organy 

samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji 

społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 

właściwości. 

 Stosownie do art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 

zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada 

gminy.  

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

        Przewodniczący Rady 

              (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik 

       do Uchwały Nr XVII/89/2016 

       Rady Gminy Świedziebnia  

z dnia 8 grudnia 2016 r. 

 

 W dniu 29 września 2016 r. wpłynęła skarga na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni. 

Zgodnie z art. 223 § 1 wymienionej ustawy organy państwowe, organy 

samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji 

społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 

właściwości. 

 Stosownie do art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 

zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada 

gminy.  

Rozpatrzenie skargi przez Radę Gminy Świedziebnia poprzedzone zostało 

przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego w celu zbadania przedmiotu 

skargi i jej zasadności przez Komisję Rewizyjną  Rady Gminy Świedziebnia. 

 W trakcie badania zasadności skargi, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni, Rada 

Gminy odniosła się do poszczególnych wątków skargi i stwierdziła, co 

następuje: 

Skarżący zarzucił Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

brak skutecznego nadzoru nad sprawowaniem stosownej opieki jego byłej żony 

nad ich córką. 

Po zbadaniu sprawy i złożonych wyjaśnieniach stwierdzono, że 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni wykonywał 

swoje obowiązki w sposób prawidłowy. Wyznaczeni pracownicy tj. pracownik 

socjalny i asystent rodziny prowadzili systematyczną pracę z rodziną.  



W przypadku wątpliwości co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej 

współpracowano z Sądem oraz kuratorem sądowym.  

Materiał dowodowy zebrany w niniejszej sprawie wskazuje na to, że 

Ośrodek wykonywał swoje obowiązki uczciwie, sumiennie i zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 Mając powyższe na względzie Rada Gminy uznała, że zarzuty 

podniesione w skardze nie zasługują na uwzględnienie. 

  

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 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. 

 

        Przewodniczący Rady 

                (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 


