
UcHwAŁA NR XLIII1 327 l 2018
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia ż6 marca 20l8 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. lJ, z2017 r. poz,|875zę zm,) wzwiązku zart.żL9 pkt3) ustawy zdnia 14częrwca 1960r,
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dr. U. z2017 r, poz. |257 zę zm.) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1,Skargę złożoną przez na działa|nośó Kięrownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim uznaje się zabezzasadną,

ż.Uzasadnienie uchwaĘ stanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącernu Rady Gminy, zobow|ązując go do
przygotowania odpowiedziiprzesłaniaskarżącej odpisu niniejszej uchwały wrazzzałącznikiem.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf urban
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/327lż0|8

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dniaż6 marca 20l8 r.

DoRadyGminyTarnówopolskiwpłynęłaskargazdnia26stycznia20l8r.nr
reprezentowanej przez radcę prawnego na działanie kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim lzwanego dalej GOPS/. W skardze
skarż,ąca zarzuctła Kierownikowi GOPS naruszenie prawa do prywatności w rodzinie oraz
nieadekwatnego i nieproporcjonalnego podejmowania sposobów załatwienia sprawy.

Należy wskazać, iż zgodnie ztreścią art. ż27 Kodeksu postępowania administracyjnego

,,Przedmiotem skargi może byc w szczegolności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadan przez
właściwe organy albo przez ich pracownik§w, naruszenie praworzqdności lub interesów skarżqcych,
atakże przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprow. ". W myśl natomiast przepisu art.żż9 pkt3)
Kodeksu postępowania administracyjnego rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych

.i ednostek organ izacyj nych.

Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego i rozpatrzeniu skargi, Komisja Rewizyjna uznała
skargę zabezzasadną.

Komisja Rewizyjna, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały nr

XLIl286lż014 Rady Gminy Tarnów Opolski zdnia 17 marca ż0I4 r. w sprawie uchwalenia Statutu

Gminy Tarnów Opolski (Dz.IJru,Woj, Opolskiego zż0!4r. poz.847) na podstawie uchwĄ nr
XLlll3zl12018 z dnia 26 lutego 20l8 r. w sprawie zlęcenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi
oraz na mocy art. 18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym, przeprowadziła
kontrolę wtym zakresie. W przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna zapoznała się ztreścią skargi.
zdokumentami znajdującymi się wGOPS wsprawie skarzącej (notatkami zwizyt wmiejscu jej

zamieszkania). pisemnymi wyjaśnieniami Kierownika GOPS w sprawie oraz odebranymi
wyjaśnieniami wdniu Iż.03.ż0l8 r, od skarzącej (na tą okoliczność sporządzona notatka zdnia
l2.03.201 8 r.)

Ana|iza przedmiotowej dokumentacji, odebrane wyjaśnienia od Kierownika GOPS, jak i finalne
wyjaśnienia samej skarżącej wskazują, że złożona skarga nie ma uzasadnionych podstaw, Brak jest
dowodów potwierdzających, iż zarzucane nieetyczne inieadekwatne zachowania Kierownika GOPS
w stosunku do skarżącej miaĘ miejsce. Co najistotniejsze należy wskazać, iż sama skarząca przyznała
w dniu 12.03.2018r,, iż mylnie uważała, ze osoba która odwiedzała ją w miejscu zamieszkaniabyła
Kierownikiem GOPS. Oświadczenie to .jest zgodne z oświadczeniem Kierownika GOPS, który
wskazał żę nigdy nie wykonywał czynności służbowych w miejscu zamięszkania skarżącej.
Potwierdzaj ą to także notatki pracownika GOPS zwizyt w miejscu zamięszkania skarżącej, z których
należy wywieść, iz to ten pracownik odwiedzał skarżącą, a nie Kierownik GOPS. Kierownik GOPS
oświadczył, ze tylko raz spotkał skarżącą, a było to w siedzibie GOPS w Tarnowie Opolskim.
Kierownik GOPS zaprzeczył temu, aby kiedykolwiek miał zastraszać skarżącą interwencjami Policji
oraz tym aby kiedykolwiek miał zwracać się do skarzącej lub używać słów. które skarżąca zarzuciła
w swojej skardze. Skarżąca ze swojej strony nie wykazała w żadęn sposób, aby opisane przez nią
zachowania Kierownika GOPS miały faktycznie miejsce. W przedmiocie podejmowanych interwencji
przez GOPS na podstawie anonimowych zgłoszeń w miejscu zamieszkania skarzącej, Kierownik
GOPS oświadczył, ze powinność takiego działania wynika z obowiązków GOPS oraz jego

kompetencji. Działa|ność GOPS wtej sprawie znajduje oparcie wpowszechnie obowiązujących
przepisach prawa wtym w szczególności wustawie zdnia 12marca ż0O4r. o pomocy społecznej.
Przeciwnie zatęm, brak reakcji Kierownika i pracowników GOPS w sytuacji otrzymywanych zgłoszeń
o nieprawidłowościach w dokonywanej pieczy nad małoletnimi dzięćmi, było by działaniem
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niezgodnyrn z obowiązującymi przepisami prawa. GOPS jest zobligowany kazdorazowo

do wyjaśnienia sprawy, nawet gdy wcześniejsze zgłoszeniaw tej sprawie okazaĘ się nieuzasadnionę.

Mając powyzsze na uwadze, po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi IIl
DnadziałalnośćKierownikaGminnegoośrodkaPomocySpołecznejwTarnowie
Opolskim i analizię stanowiska przedstawionęgo przez Komisję Rewizyjną, Rada Gminy Tarnów
Opolski postanowiła podjąć uchwałę o uągraniu skargi zilhezzasadną.

1gpdnie ztreścią art,238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Tarnów
Opolski poucza, otreści art.ż39 § l Kodeksu postępowania administracyjnego: ,,Wprzypadku gdy

skarga, wwyniku jej rozpatrzenia, została Llznana za bezzasadnq ijej bezzasadność wykazano

w odpowiedzi na skargę, a skarżqcy ponowił skargę bez wskazania nowych okolicznoŚci - organ

właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymac swoje poprzednie stanov,isko z odpowiedniq adnotacją
w aklach sprawy - bez zawiadamiania skarżqcego.".
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