
UCHWAŁA NR VI/40/2019
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do
SKO w Koszalinie oraz 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 2002 r. Nr 5 poz. 46) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Skargę Pani D.R.-. zam. w M.  gm. Będzino, na działalność Kierownika GOPS w Będzinie, w przedmiocie 
działalności pracowników socjalnych GOPS 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

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 dniu 7 lutego 2019 r. komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie odbyła swoje
posiedzenie, w celu zapoznania się z dokumentami przekazanymi przez Panią Przewodniczącą Rady Gminy,
dotyczącą złożonej skargi. Zważywszy na skomplikowany charakter sprawy, Komisja uznała, że należy odbyć
kolejne posiedzenie z udziałem Kierownika GOPS.

Posiedzenie odbyło się w dniu 19 lutego br. w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Udział w posiedzeniu
wzięli wszyscy członkowie komisji oraz Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, Z-ca Wójta Dariusz
Markowski, Sekretarz Pani Anna Janiuk, Pan Andrzej Tyl Kierownik GOPS i Pani Marzena Sztorc – Kachlicka
pracownik socjalny GOPS.

Komisja zapoznała się z dokumentami przygotowanymi przez Kierownika GOPS oraz wyjaśnieniami
ustnymi, a także wyjaśnieniami pracownika socjalnego GOPS w Będzinie w kontekście skargi złożonej do
SKO w Koszalinie na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz do Wójta Gminy Będzino na
Kierownika GOPS .

Skargi są ze sobą niejako powiązane, gdyż skarżąca opisała swoje niezadowolenie z tytułu wysokości
przyznanych świadczeń oraz przeprowadzenia kontroli ppoż w garażu , w którym zamieszkuje znajomy ,
którym skarżąca się opiekuje. Wizyta ta, jak wynika z dokumentów oraz informacji udzielonej przez
kierownika GOPS, oraz pracownika socjalnego była podyktowana tym, iż warunki te wzbudziły niepokój
pracownika socjalnego. Wszelkie zarzuty kierowane pod adresem pracowników socjalnych GOPS w Będzinie
rozpatrzone zostały przez Kierownika GOPS, a odpowiedź została w tej kwestii udzielona przez Kierownika
dla skarżącej (kopie pism znajdują się w dokumentach komisji przedłożonych przez Kierownika GOPS).

Komisja po dokonanej analizie dokumentów uznała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonuje zadania zawarte w ustawie o pomocy społecznej, w ramach posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. Komisja przyznała, że z przedłożonych dokumentów wynika, iż sytuacja materialna
i zdrowotna skarżącej jest trudna, jednakże GOPS musi uwzględnić ilość osób ubiegających się o  pomoc oraz
wysokość środków przyznanych dla GOPS w celu udzielenia pomocy. Z dokumentów wynika, że skarżąca od
wielu lat korzysta ze świadczeń GOPS. Z dołączonych dokumentów wynika także, że skarżąca odwoływała się
do SKO od decyzji Kierownika GOPS. SKO utrzymało zaskarżone decyzje w mocy, ze względu m. in. na cyt.
„brak podstaw prawnych do zmiany zaskarżonej decyzji, która jest zgodna z prawem”.

Komisja przyznała, że opieka nad osobą zajmującą garaż tj. własność skarżącej zasługuje na uznanie,
jednakże warunki powinny spełniać choć minimum bezpieczeństwa. Nie ma nic nagannego w tym, że
pracownik socjalny mógł uznać zastaną sytuację, za budzącą obawy i w zw. z tym poprosił Kierownika GOPS,
o wydanie polecenia Strażakowi w zakresie zbadania warunków w garażu. Z oceny warunków wynikających
z załączonego do dokumentów komisji „Sprawozdania” wynika, że stan ten zagrażał zdrowiu i życiu osób
przebywających w pomieszczeniu garażu, jak i całym budynku mieszkalnym. Stąd chęć pomocy ze strony
pracownika socjalnego i wskazanie bezpiecznego miejsca dla lokatora garażu.

Odnosząc się do meritum skargi, Rada Gminy w Będzinie stwierdza, że nie znajduje podstaw do
uwzględnienia skargi . Rada uznała, że GOPS w Będzinie, jako jednostka zatrudniająca szereg osób na
stanowiskach: Kierownika i pracowników socjalnych, wykonuje swoje zadania rzetelnie, bezstronnie i prawo
nie zostało naruszone.

W świetle powyższego Rada Gminy w Będzinie uznała skargi złożone do SKO oraz Wójta Gminy Będzino,
jako nieuzasadnione.

Id: E95FF068-1BFA-4234-B841-BD507146AC02. Podpisany Strona 1




