
Uchwała Nr XXXI/237/13 

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 23 stycznia 2013r. do Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa wpłynęła skarga  

pana ……………….. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.  

Pan  zarzuca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, że: 

1) podczas nieobecności jego i żony……………………. wtargnęła na jego posesję w 

asyście dzielnicowego i asystenta rodziny; 

2) bez jego i żony zgody i wiedzy obeszła pokoje,  

3) sprawdziła zawartość lodówki; 

4) wykonała telefon mający na celu potwierdzenie miejsca pobytu jego i żony w dniu 

wizyty; 

5) złożyła wniosek do sądu o odwieszenie wyroku żonie; 

6) manipuluje nauczycielami w szkole, do której uczęszczają jego dzieci. 

 

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, a następnie przekazał skargę dla Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia 

zarzutów zawartych w skardze. 

Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie 

wyjaśniające, w trakcie którego wysłuchała wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zapoznała się również z dokumentacją w powyższej 

sprawie sporządzoną przez Kuratora Specjalistę ds. Rodzinnych i Nieletnich 

…………………i Dyrektora Zespołu Szkół w Kłodawie ……………………... 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 12 czerwca 2013r. po przeanalizowaniu skargi i opinii  

Komisji Rewizyjnej podjęła uchwałę nr XXIX/221/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uznając skargę za bezzasadną. 

Wojewoda Lubuski  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-I.4131.186.2013.MGrz  

stwierdził nieważność powyższej uchwały. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy ponownie zlecił Komisji Rewizyjnej 

przeanalizowanie skargi. 

 

Komisja Rewizyjna na kolejnym posiedzeniu wyjaśniła, że: 

Ad. 1. Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  o kuratorach sądowych (Dz. U. z 

2001r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) wizyta u państwa………………… odbyła się na wniosek 

kuratora sądowego rodziny, w związku ze zgłoszeniem, że żona pana …………………. wraz 

z dziećmi nie przebywała w miejscu zamieszkania, a dzieci nie uczęszczały do szkoły. 

Kurator sądowy, w związku z tym, iż nie został wpuszczony do miejsca zamieszkania oraz 

miejsca w którym miała przebywać pani…………………….. wraz z dziećmi zwrócił się do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o sprawdzenie czy dzieci państwa 

………………… wróciły do domu i czy uczęszczają do szkoły. Wizyta odbyła się przy 

udziale asystenta rodziny i dzielnicowego zgodnie z 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) 

 

Ad. 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kłodawie na posiedzeniu 

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

wyjaśnienie. 

 

Ad. 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie na posiedzeniu 

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

wyjaśnienie. 

 

Ad. 4. Z uwagi na fakt, iż w dniu w którym miała miejsce wizyta w domu 

państwa…………………, rodzice nie byli obecni w domu a dzieci przebywały pod opieką 

pracownika państwa……………………, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wykonała telefon mający na celu ustalenie lokalizacji pani…………………...... i sprawdzenie 

czy dzieci powróciły do domu wraz z nią. Czynności prowadzone zgodnie z  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). 

 

 



Ad. 5. 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 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. 6. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie 

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

Społecznej w Kłodawie współpracuje ze szkołą, do której uczęszczają dzieci 

państwa……………….. a także z pedagogami i nauczycielami, w celu monitorowania 

sytuacji i kontrolowaniu, czy dzieci uczęszczają do szkoły. 

 

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  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 

 
 

 


