
   

Uchwała Nr XXXI/236/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 21 sierpnia 2013r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodawie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. Nr 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) uchwala się co następuje: 

 

§1. Po rozpatrzeniu skargi pana …………… na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodawie, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Kłodawa, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o 

sposobie załatwienia skargi. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  

  

        Andrzej Legan 
 

 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 czerwca 2012r. do Wójta Gminy Kłodawa wpłynęła skarga pana ……… na 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zgodnie z 229 pkt. 3 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267)  Wójt Gminy Kłodawa 

przekazała skargę do rozpatrzenia Radzie Gminy Kłodawa w dniu 28 czerwca 2012r.  

Pan ………… zarzuca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 

przekroczenie kompetencji w sprawowaniu opieki nad jego rodziną polegające na: 

1. grożeniu odbiorem dzieci i umieszczeniu ich w rodzinie zastępczej; 

2. „kładzeniu ogromnego nacisku na kuratorów rodziny”; 

3. namawianiu kuratora do odwieszenia wyroku żonie ………………; 

4. wymuszaniu i decydowaniu gdzie dzieci państwa …………… mają spędzić wakacje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa stosownie do art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) przyjął, iż przedmiotowa skarga powinna być 

rozpatrzona przez Radę Gminy Kłodawa, jako skarga na kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej, następnie przekazał skargę dla Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia 

zarzutów w niej zawartych. 

 

Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie 

wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się ze skargą oraz wysłuchała obu stron. W 



przedmiotowej sprawie nie stwierdzono naruszenia prawa ze strony Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w związku z czym, Komisja Rewizyjna  uznała 

skargę za bezzasadną.  

 

Rada Gminy Kłodawa, na Sesji w dniu 24 października 2012r. po przeanalizowaniu skargi i 

opinii  Komisji Rewizyjnej nie zgodziła się ze stanowiskiem Komisji i stwierdziła, że 

przedmiotową skargę powinien rozpatrzyć Wójt Gminy Kłodawa z uwagi na fakt, iż jest 

adresatem skargi i przełożonym służbowym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kłodawie. Na kolejnej sesji w dniu 28 listopada 2012r. Rada Gminy Kłodawa 

podjęła uchwałę nr XXI/171/12 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wójtowi 

Gminy Kłodawa. 

 

Wojewoda Lubuski Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NK-I.4131.389.2012.Mgrz stwierdził 

nieważność powyższej uchwały, z uwagi na fakt iż zgodnie z art. 229 pkt 3 KPA organem 

właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest 

Rada Gminy. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy ponownie zlecił Komisji Rewizyjnej 

przeanalizowanie skargi. 

 

Na sesji w dniu 12 czerwca 2013r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę nr XXIX/219/13   

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wojewoda Lubuski  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-I.4131.184.2013.MGrz ponownie 

stwierdził nieważność powyższej uchwały. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa ponownie zlecił Komisji 

Rewizyjnej przeanalizowanie skargi. 

 

Komisja Rewizyjna na kolejnym posiedzeniu wyjaśniła, że: 

Ad. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie na posiedzeniu 

komisji zaprzeczyła, jakoby taka czynność miała miejsce. Komisja Rewizyjna przyjęła 

wyjaśnienie. 

 

Ad. 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawowaniu opieki nad rodziną 

Pana ………. współpracuje ze szkołą do której uczęszczają dzieci, kuratorem dla dzieci i 

dorosłych a także z asystentem rodziny z uwagi na fakt, iż w rodzinie występuje problem 

alkoholowy pani ………., dzieci niesystematycznie uczęszczają do szkoły, a małoletni syn 

państwa ………….. próbował popełnić czyn samobójczy. Monitorowanie sytuacji w rodzinie, 

współpraca z ww. instytucjami odbywa się na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182 z póź. zm.); art. 176 pkt 7 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 

2013r. Nr 135 z póź. zm.)  i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  o kuratorach sądowych 

(Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) 

 

Ad. 3. Zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2013r. Nr 182 z póź. zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. Nr 135 z póź. zm.)Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie w porozumieniu z kuratorem rodziny państwa ……….. 

złożył wniosek o odwieszenie wyroku dla pani ………. z powodu niewykonywania zaleceń 

sądu dotyczących warunkowego zawieszenia wyroku. 



 

 

Ad. 4. W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o pieczy zastępczej i 

wspieraniu rodziny (Dz. U. z 2013r. Nr 135 z póź. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej nalegała ażeby dzieci spędziły wakacje i odpoczęły od sytuacji panującej 

w domu (alkoholizm ich matki).   W trakcie tworzenia listy uczestników mających skorzystać 

z wypoczynku letniego zaproponowano dopisanie do listy dzieci państwa ………, na co 

państwo ………. wyrazili zgodę. W związku z sytuacjami jakie panowały w domu, 

rozmawiano również z babcią dzieci, ażeby dopilnowała przygotowania dzieci do 

wypoczynku letniego. Babcia przejęła na siebie w całości odpowiedzialność za 

przygotowanie dzieci do wyjazdu, ponieważ matka dzieci była w ciągu alkoholowym. 

Zabieganie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wypoczynek, spowodowało 

wycofanie zgody państwa …………….. Pomimo wszystko, dzieci skorzystały z wypoczynku, 

który w całości sfinansowała babcia dzieci …………….. 

 

 

Rada Gminy Kłodawa działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267)  po 

rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej nie dopatrzyła się 

w działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej żadnych naruszeń prawa i 

w rezultacie uznała skargę za bezzasadną. 

 

Pouczenie 

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) w przypadku gdy skarga 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 Gminy  

Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

Rada Gminy Kłodawa 

ul. Gorzowska 40 

66-415 Kłodawa 

e-mail: radagminy@klodawa.pl 

 

 

 
 



  


