UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz 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. Skargi z dnia 12 stycznia 2015 r. i 19 stycznia 2015 r. złożone przez Pana Sławomira Grzywę
na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim uznaje się za bezzasadne.
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
2] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U z 2013 r. poz.645, 1318, Dz. U z 2014 r. poz.379 i 1072
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183
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Załącznik do Uchwały Nr V/35/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 10 lutego 2015 r.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnów Opolski na podstawie uchwały nr IV/31/2015 z dnia
26.01.2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Grzywy na
działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim przeprowadziła kontrolę działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i ustosunkowała się do skarg Pana Sławomira Grzywy następująco:
1. Skarga z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ewentualnej napaści na Pana Sławomira Grzywę
zawiadomienia należy kierować do Policji lub Prokuratury;
- umarzanie procedury „Niebieskiej Karty” odbywa się zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie, nie stwierdzono nieprawidłowości;
- co do informacji dotyczącej usiłowania zabójstwa Pana Sławomira Grzywy , informujemy, że skargę
przekażemy do Prokuratury Rejonowej w Opolu;
- Komisja nie jest w stanie zrozumieć części skargi dotyczącej wątku „rodziny grabarzy”w związku
z tym nie może się do tego ustosunkować.
2. Skarga z dnia 19 stycznia 2015 r.
- kopia wszczętego postepowania dołączona do skargi nie przesądza o winie, a więc nie może stanowić
na tą chwilę istotnego dokumentu;
- kwestię rozważania wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę jak Pan Sławomir Grzywa pisze są jego
osobistymi przemyśleniami nie popartymi dowodami;
- domniemanie stronniczości Wójta Gminy, to również osobiste odczucia Pana Sławomira Grzywy;
- dokumentacja „Niebieskiej Karty” zawiera dokumenty mówiące o przemocy, lub jej braku w związku
z czym nie załącza się do niej skarg;
- na wniosek Pana Sławomira Grzywy dotyczący udziału lekarzy wielu specjalności w posiedzeniach
grup roboczych - odpowiedzi już udzielono;
- brak jest podstaw do wystąpienia do Sądu o ograniczenie żonie władzy rodzicielskiej, ponieważ
sprawa jest w toku rozpatrzenia w Sądzie.
Wobec powyższego skargi uznaje się za bezzasadne i należy je oddalić
Komisja oceniła, że złożone przez Pana Sławomira Grzywę skargi są bezzasadne.
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