
Protokół nr 1/22 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 14 marca 2022 r. 

  

Data posiedzenia: 14.03.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach 

Wszyscy obecni. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie Skargi z dnia 23.02.2022 r.  na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

4. Rozpatrzenie Skargi z dnia 9.02.2022 r. na działalność Wójta Gminy Gorzyce 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk otworzył 

posiedzenie Komisji w dniu 14.03.2022 roku i przywitał obecnych radnych oraz 

przybyłych gości. Stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Michał Menżyk przedstawił porządek posiedzenia. W 

związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on 

przyjęty przez aklamację. 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Michał Menżyk odczytał treść skargi mieszkańca Turzy 

Śl. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, która wpłynęła do 

tut. Urzędu od Wojewody Śląskiego w dniu 23 lutego 2022 r.  



Mieszkaniec Turzy Śl. złożył do Wojewody Śląskiego skargę z powodu 

nieudzielenia córce skarżącego właściwej pomocy przez pracownika OPS, przez 

co skarżący został narażony na koszty. 

Obecna na posiedzeniu Komisji Kierownik OPS Pani Janina Dąbrowa odniosła się 

do stawianych w skardze zarzutów, Pani Kierownik złożyła też wyjaśnienia na 

piśmie. 

W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył skarżący mimo skutecznego dostarczenia 

zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Komisji. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja nie dopatrzyła się żadnych 

nieprawidłowości w rozpatrzeniu skargi na pracownika socjalnego, którą zgodnie 

z kompetencją rozpatrzyła Kierownik OPS, w związku z czym skarżący nie miał 

podstaw do składania kolejnej skargi, w której zarzuca Kierownikowi OPS 

niewłaściwe załatwienie złożonej przez Niego skargi na pracownika socjalnego. 

W opinii Komisji uznano, iż skarżący każdorazowo został właściwie 

poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w tym również o postępowaniu 

w sprawie skargi na pracownika socjalnego. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za 

bezzasadną. 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Michał Menżyk odczytał skargę mieszkańca Czyżowic na 

działalność Wójta Gminy Gorzyce, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 

9.02.2022 r. dotyczącą odrzucenia wniosku w ramach dofinansowania do 

wymiany źródła ciepła w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Gorzyce na 

rok 2022. 

Podczas postępowania wyjaśniającego jednoznacznie stwierdzono, iż odrzucenie 

wniosku skarżącego o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, było zgodne z 

treścią zawartą w Regulaminie Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025. Zwrócono jednak 

uwagę na fakt, że dokument, jakim jest informacja uzyskana  z PGNiG SPV 4 sp. 

z.o.o. oddział w Zabrzu, jest zgodnie z regulaminem dokumentem 

potwierdzającym techniczną możliwość przyłączenia do sieci gazowej, co 



automatycznie wyklucza uzyskanie dofinansowania do pieca węglowego, jednak 

nie daje gwarancji właścicielowi nieruchomości, że jego budynek faktycznie 

zostanie podłączony do sieci gazowej. 

Wobec powyższego Komisja zwraca uwagę na potrzebę dokonania zmian w 

zapisach przywołanego Regulaminu, by uniknąć podobnych sytuacji w 

przyszłości. 

W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

Ad 5 

Wolne wnioski i zapytania. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad 6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Michał Menżyk zamknął posiedzenie w dniu 14.03.2022 r.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Michał Menżyk 


