
Uchwała Nr XXXI/239/13 

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 państwa………………………………. 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 13 maja 2013r. do Wójta Gminy Kłodawa wpłynęła skarga państwa ………………… 

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 

przekazał skargę do rozpatrzenia Radzie Gminy Kłodawa w dniu  15 maja 2013r.  

 

…………………………. zarzucają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

nachodzenie  ich w godzinach popołudniowych, obrażanie oraz zastraszanie. 

 

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 zawartych w skardze. 

 

Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie 

wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się ze skargą oraz wysłuchała wyjaśnień 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.  

 

 



Na sesji w dniu 12 czerwca 2013r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę nr XXIX/222/13 w 

sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wojewoda Lubuski  Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-I.4131.187.2013.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 zarzuty zawarte w skardze nie  

odnoszą się do czynności służbowych wykonywanych przez Kierownika jednostki, a jedynie 

dotyczą spraw prywatnych pomiędzy stronami. Ponadto Kierownik Gminnego Ośrodka 

Społecznej wyjaśniła, że nigdy nie zachowała się wulgarnie w stosunku do 

państwa…………………  a  wizyta u ww. miała na celu spowodowanie uprzątnięcie drewna i 

śmieci, które państwo……………… składują na jej działce. Komisja Rewizyjna przyjęła 

wyjaśnienia. 

 

 

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 uznała skargę za 

bezzasadną z uwagi na fakt, iż zarzuty opisane w skardze nie dotyczą czynności służbowych, 

a odnoszą się do spraw prywatnych pomiędzy stronami. 

 

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 

 

 

 



 

  
 


