
UCHWAŁA NR III/20/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Opolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.1) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.2) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę złożoną przez Pana Sławomira Grzywę na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tarnowie Opolskim uznaje się za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U z 2013 r. poz.645, 1318, Dz. U z 2014 r. poz.379
2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183, 1195
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Załącznik do Uchwały Nr III/20/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnów Opolski na podstawie uchwały nr II/10/2014 z dnia 3.12.2014 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Grzywy na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim i Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzącego 
procedurę „Niebieskiej Karty”

zgodnie z przedstawionym w uchwale zakresem działalności zapoznała się z treścią skargi

(z dnia 22.10.2014- adresowanej pierwotnie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 
1/3/5 00-513 Warszawa poprzez Wójta Gminy Tarnów Opolski , oraz przeprowadziła kontrolę dokumentacji 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

W skardze skarżący zarzucał Kierownikowi fałszowanie dokumentów, nieprawidłowości przy prowadzeniu 
procedury Niebieskiej Karty, nieprawidłowości w Zespole Interdyscyplinarnym (zły skład zespołu, niewłaściwe 
powiadamianie o posiedzeniach tego zespołu)

Komisja analizując treść skarg stwierdziła, iż nie posiada kompetencji do przeprowadzenia kontroli pod 
względem jakości działalności i jakości usług kierowanego przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, gdyż taki nadzór w myśl art.22 pkt 8 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 r. poz.182) pełni Wojewoda Opolski.

Komisja podjęła się kontroli terminowego realizowania nałożonych na Kierownika obowiązków oraz 
stwierdziła

1) Dokumenty związane ze sprawą Pana Sławomira Grzywy i rodziny znajdują się w trzech teczkach 
tematycznych – dwie z nich posiadają spis dokumentów, teczka niebieskiej karty nie posiada takiego spisu

- teczka niebieskiej karty

- teczka korespondencja Zespołu Interdyscyplinarnego

- teczka skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Skarżący podnosi kwestię nie zawiadomienia go w terminie o posiedzeniu grupy roboczej w dniu 
17.01.2014 r. – zaproszenie zostało wysłane 10.01.2014 r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo 
zarejestrowane w księdze nadawczej data potwierdzona przez Urząd Pocztowy) skarżący podjął je 
21.01.2014 r. Na kolejnym spotkaniu w dniu 3.02.2014 r. skarżący miał możliwość zaprezentowania 
swojego stanowiska. Co do udostępnienia notatek z Grup Roboczych – nie mogą być ujawniane stronom, 
ale skarżący co do tej kwestii, otrzymał pismo z Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim Nr GZI 
4130.33.2014 z dnia 6.10.2014 wraz z podaniem podstaw prawnych.

Skład Grupy Roboczej powołuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i jest on dostosowany do skali problemu w rodzinie. (Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie procedury Niebieskiej Karty), na grupie roboczej w dniu 16.10.2014 r. była Pedagog Szkolny 
PSP Nr 11 w Opolu, która przekazała tam swoje stanowisko.

Kontakty z dziećmi są ustanowione postanowieniem Sądu i to Sąd może rozpatrywać ewentualne 
skargi na ten temat.

Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące doznanych przez Pana krzywd i przemocy fizycznej ze strony 
rodziców żony informujemy, że może Pan zgłosić ten fakt do organów ścigania.

Mając powyższe na względzie Rada Gminy stwierdziła w uchwale, że wniesiona skarga jest 
bezzasadna.
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