
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 

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), art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańca Turzy Śląskiej na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach oraz działalność tegoż Ośrodka, przekazaną do tut. urzędu przez Wojewodę Śląskiego w dniu 
24.02.2022 r. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

W dniu 24.02.2022 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Gorzycach pismo Wojewody Śląskiego przekazujące 
Radzie Gminy Gorzyce skargę mieszkańca Turzy Śl. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach oraz działalność tego Ośrodka, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Mieszkaniec 
Turzy Śl. złożył do Wojewody Śląskiego, za pomocą poczty elektronicznej, w dniu 22.02.2022 r., skargę na 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, z powodu nie udzielenie córce skarżącego 
właściwej pomocy przez pracownika OPS i narażenia skarżącego na koszty. 

Podczas obrad sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2022 r. Rada Gminy Gorzyce zdecydowała o przekazaniu 
skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i wydania opinii będącej podstawą 
przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się pisemnie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach o ustosunkowanie się do zarzutów stawianych w skardze. Kierownik OPS pismem z dnia 
7.03.2022 r. udzieliła odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r. wnikliwie przeanalizowała treść 
skargi, wysłuchała wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, jak również zapoznała 
się z treścią pozostałych zgromadzonych materiałów. W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył skarżący 
mimo skutecznie doręczonego zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż powodem złożenia skargi na Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej było niezadowolenie skarżącego ze sposobu rozpatrzenia skargi na pracownika 
socjalnego. Komisja nie dopatrzyła się jednak żadnych nieprawidłowości w rozpatrzeniu skargi na 
pracownika socjalnego, którą zgodnie z kompetencją rozpatrzyła Kierownik OPS. 

Zdaniem Komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, zanim uznała skargę na 
pracownika socjalnego za nieuzasadnioną, podjęła właściwe działania niezbędne do wyjaśnienia zarzutów 
zawartych w skardze, zatem skarżący nie miał podstaw do składania kolejnej skargi, w której zarzuca 
Kierownikowi niewłaściwe załatwienie złożonej przez niego skargi na pracownika tegoż ośrodka. 

Skarżący każdorazowo został właściwie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w tym również 
o postępowaniu w sprawie skargi na pracownika socjalnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną 
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