
UCHWAŁA NR XLII/416/22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.), 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 mieszkanki Turzy Śląskiej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach, która wpłynęła do Rady Gminy Gorzyce w dniu 6 czerwca 2022 r. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia skarżącej 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 25.05.2022 r. do Wójta Gminy Gorzyce wpłynęła skarga mieszkanki Turzy Śl., z treści której 
nie wynikało jasno czy skarży się na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, czy na pracownika 
tego Ośrodka. Pismem z dnia 26.05.2022 r. Wójt Gminy wezwał skarżącą do uzupełnienia braków 
formalnych skargi poprzez wskazanie kogo skarga dotyczy. Pismem z dnia 1.06.2022 r. skarżąca wskazała, 
że skarga dotyczy zarówno Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, jak i pracownika tego 
Ośrodka. W związku z tym Wójt Gminy w dniu 6.06.2022 r. przekazał skargę do rozpatrzenia zgodnie 
z właściwością odpowiednio do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach celem rozpatrzenia 
skargi na pracownika Ośrodka i do Rady Gminy Gorzyce celem rozpatrzenia skargi na Kierownika 
Ośrodka. Podczas obrad sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2022 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 Ośrodka pismem z dnia 
22.06.2022 r. udzieliła odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27.06.2022 r. wnikliwie przeanalizowała treść 
skargi, wysłuchała wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, radcy prawnego 
Urzędu Gminy w Gorzycach, jak również zapoznała się z treścią pozostałych zgromadzonych materiałów. 
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła skarżąca mimo skutecznie doręczonego zawiadomienia o terminie 
i miejscu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż przedmiotem skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gorzycach były błędne, zdaniem wnoszącej, działania przy rozpatrywaniu sprawy przyznania 
świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi osoby niepełnosprawnej. 

Odmawiając prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Ośrodek postępował zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, które jednoznacznie określają w jakich przypadkach świadczenie 
pielęgnacyjne nie przysługuje (art. 17 ust. 5 pkt. 1 lit. a oraz art. 17 ust. 1b pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2022 r. poz. 615). W zakresie działania 
organu I instancji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach zobligowany był powyższymi 
przepisami prawa do wydania decyzji odmownej. Obowiązujące w Polsce prawo nie pozwala organom 
I instancji na rozstrzyganie spraw jedynie w oparciu o wyroki sądów administracyjnych. Strona 
niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy przez organ I instancji ma prawo złożyć odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może przyznać odwołującej się Stronie prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego, w oparciu o orzecznictwo sądowo-administracyjne. W przypadku 
opisywanym przez skarżącą taka sytuacja miała miejsce. Biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów 
prawa oraz złożone wyjaśnienia Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w prowadzonym 
postępowaniu. Strona postępowania była na każdym etapie postępowania administracyjnego w sposób 
należyty i wyczerpujący informowana o okolicznościach faktycznych i prawnych. Należy uznać, iż 
postępowanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach w sprawie ustalenia prawa do 
wnioskowanego świadczenia było prawidłowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną 
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