
UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 10 lutego 2015 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 z dnia 18 grudnia 2014 r. 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 i 1072
2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183
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Załącznik do Uchwały Nr V/34/2015

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 10 lutego 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnów Opolski na podstawie uchwały nr IV/30/2015 z dnia 
26.01.2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Grzywy na 
działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przeprowadziła 
kontrolę działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ustosunkowała się do skargi Pana 
Sławomira Grzywy następująco:

1. Za skargę uznano zarówno pismo z dnia 5.12. jak i 18.12.2014 r.

- skarżący porusza brak opieki psychologicznej dla dzieci, jednocześnie sam dołącza kopię 
zaświadczenia „ CROP” (Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoedukacji), które mówi, że opieka 
psychologiczna ma miejsce;

- w posiedzeniach grup roboczych od początku „Niebieskie Karty” w rodzinie Państwa Grzywy, 
zaproszono 4 pedagogów, 3 osoby ze służby zdrowia, oraz 21 osób członków grup roboczych;

- poruszana przez Pana Sławomira Grzywę sprawa fałszywych zeznań składanych przez żonę, nie może 
być rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tarnów Opolski, ani przez Pana Wójta, gdyż 
jest to w gestii Prokuratury i Sądu;

- współpracę GOPS-u ze stronami konfliktu regulują przepisy o pomocy społecznej oraz Ustawa 
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie;

- pozostałe wątki związane z atakami na osobę Pana Sławomira Grzywę przez żonę i jej rodziców 
zostały już mu wyjaśnione w poprzednich odpowiedziach.

Komisja stwierdziła, że procedury są przestrzegane. Skarga jest bezzasadna i należy ją oddalić.
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