UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie
złożonej do Wójta Gminy Będzino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506), art. 223 § 1, art. 227, art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60 oraz przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków
(Dz.U. z dn. 2002 r. Nr 5 poz. 46) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Skargę Pana P.K. zam. w M. gm. Będzino, na działalność Kierownika GOPS w Będzinie, w przedmiocie
działalności pracowników socjalnych oraz pomocy finansowej, uznaje się za nieuzasadnioną.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącym odpisu niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP www.bedzino.pl

Przewodnicząca Rady Gminy
w Będzinie
Barbara Grudzień
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Uzasadnienie do uchwały Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 28 marca 2019 r.
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
W grudniu 2018 roku, skarżący nie był zadowolony z pracy pracownic socjalnych GOPS w Będzinie.
Z wyjaśnień Kierownika GOPS wynika, że Kierownik przeprowadził rozmowę z pracownikami socjalnymi
oraz dokonał analizy dokumentów dot. wnoszącego skargę i na tej podstawie udzielił zainteresowanemu
pisemnej odpowiedzi w dniu 18.01.2019 znak spr. GOPS 812-14/2019). Jednakże skarżący uznał wyjaśnienia
Kierownika za niezadawalające i złożył skargę do Wójta Gminy Będzino, który skierował następnie sprawę do
komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy celem dalszego rozpatrzenia.
W dniu 19 lutego br. Komisja skarg, wniosków i petycji, po wcześniejszym ( w dn. 7 lutego 2019 r.)
zapoznaniu się z dokumentacją dot. ww. skargi (skarga, wraz z płytą cd, wyjaśnienia Kierownika GOPS
złożone na piśmie - znak spr. GOPS 8120 -17/2019) oraz wyjaśnień Kierownika GOPS i Pani Marzeny Sztorc Kachlickiej pracownika socjalnego GOPS, stwierdziła brak podstaw do uznania skargi za zasadną.
Komisja wyszła z założenia, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni wykonywali swoje
obowiązki należycie, a działania podejmowane w stosunku do skarżącego wynikały nie tylko z obowiązku ale
i troski, aby skarżący mieszkał w lepszych warunkach - stąd propozycja zamieszkania w Schronisku, a także
pomoc w formie gorącego posiłku. Zgodnie z etyką zawodową pracownicy samorządowi działają bezstronnie
i bezinteresownie. Komisja wysłuchała także informacji Wójta Gminy Będzino, zgodnie z którą na
wcześniejsze sygnały w tej sprawie, tj. stanu zdrowia skarżącego oraz warunków bytowych, płynące od Pani R
– P. (sprawowała opiekę nad mieszkającym w jej garażu skarżącym) oraz w porozumieniu z kierownikiem
GOPS , Wójt zaproponował czasowe zamieszkanie w mieszkaniu socjalnym w Wierzchominie. Początkowo
skarżący wyraził na to zgodę i mieszkanie to zostało wymalowane i przygotowane do przekazania. Finalnie
okazało się jednak, że zainteresowany nie zdecydował się na zamieszkanie.
W świetle powyższego Rada Gminy w Będzinie uważa, że skarżący nie pozostał zostawiony sam sobie. GOPS
wykonuje zadania zawarte w ustawie o pomocy społecznej w ramach posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel i w zależności od ilości rodzin wymagających wsparcia finansowego. Kierownik
GOPS jest rozeznany w temacie przeprowadzonych działań przez swoich pracowników, w stosunku do
skarżącego i nie wystąpiło tu naruszenie prawa.
Na tej podstawie Rada Gminy w Będzinie uznała skargę złożoną do Wójta Gminy na Kierownika GOPS
w Będzinie za bezzasadną.
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