UCHWAŁA NR 212/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z poźń. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 § 1 kpa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn.
zm);
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Uznaje się za bezzasadną skargę osoby fizycznej z dnia 08 marca 2021 r. na Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.
zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
W dniu 08 marca 2021 r. do tutejszego Urzędu Gminy Zgorzelec drogą elektroniczną wpłynęła skarga osoby
fizycznej - na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w przedmiocie nienależytego
wykonywania swoich zadań przez Kierownika i pracowników socjalnych w sprawie małoletniego dziecka.
Skarżący sformułował zarzut braku interwencji na wysłane pisma drogą mailową oraz na kontakt
telefoniczny w dniu 6 marca 2020 r.
W dniu 12 marca 2021 r. pismem znak WO.1510.2 21 przedmiotowa skarga została przekazana przez
Biuro Rady do Kierownika GOPS w Zgorzelcu w celu wyjaśnienia na piśmie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu złożył pisemne wyjaśnienia w dniu
16 marca 2021 r. dotyczące całej procedury postępowania. Bardzo dokładnie przedstawił pracę socjalną
dotyczącą małoletniego dziecka oraz byłej żony Skarżącego.
W dniu 06.03.20 r. Skarżący skontaktował się telefonicznie z pracownikiem socjalnym z prośbą
o interwencję w rodzinie byłej żony i otrzymał potwierdzenie od pracownika socjalnego o podjęciu
odpowiednich działań.
W związku z otrzymanym zgłoszeniem pracownik socjalny złożył wizytę ww. miejscu zamieszkania
małoletniego, gdzie zastał byłą żonę Skarżącego wraz z małoletnim, nie stwierdził zaniedbań wobec dziecka,
chłopiec chętnie nawiązywał kontakt. Następnie w dniu 30 marca 2020 r. pracownik socjalny przeprowadził
rozmowę telefoniczną z matką dziecka, która poinformowała że w dniu 07 marca 2020 r wzięła ślub cywilny,
oraz że od dnia 16.03.2020 przebywała w szpitalu w Międzyrzeczu z powodu narodzin dziecka.
Poinformowała również, że złożyła pismo informacyjne na policję o prześladowaniu jej przez Skarżącego.
Następnie w dniu 3 lipca 2020 r. odbyła się kolejna wizyta w środowisku małoletniego dziecka w celu
monitoringu, nie stwierdzono żadnych zaniedbań wychowawczych i lokalowych. Brak negatywnych sygnałów
na temat rodziny w miejscu zamieszkania. Brak interwencji policji, brak podstaw do założenia niebieskiej
karty.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przy udziale Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu, w dniu 22 marca br. rozpatrywała zasadność wniesionej skargi, uznając, że skarga w całości jest
bezzasadna.
Rada Gminy uznaje za własne ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie stwierdza, aby przy
załatwianiu indywidualnej sprawy skarżącego Kierownik GOPS dopuścił się jakiegokolwiek zaniedbania lub
też, aby on sam, bądź podlegli mu pracownicy, nienależycie wykonywali zadania nałożone na niego przez
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w tym, naruszyli zasady praworządności lub interesy
skarżącego. Rada Gminy nie stwierdza również przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw
Skarżącego.
W ocenie Rady Gminy zarzuty podnoszone w skardze są przejawem, niezrozumienia przez Skarżącego
procedur i kryteriów opieki społecznej przy jednocześnie prezentowaniu przez Niego silnie roszczeniowej
postawy życiowej.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Zgorzelec w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.
Na podstawie art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
rozstrzygnięto o zasadności skargi.
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