
UCHWAŁA NR NR NR NR XXXII/263/2014 

RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Rzadkowskiego na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świerczowie.

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art.238 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267; 

z 2014 r. poz.183), w związku art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2013 r. poz. 594,1318; z 2014 r. poz.379), po rozpatrzeniu skargi na działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świerczowie, złożonej przez Pana Sebastiana Rzadkowskiego i stanowiska Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy względem tej skargi Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Sebastiana Rzadkowskiego na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świerczowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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UZASADNIENIE

W toku postępowania wyja niającego Komisja Rewizyjna ustaliła, co następujeŚ
w dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynęła do Rady Gminy w wierczowie skarga przekazana przez Samorządowe
KolegiumOdwoławcze w Opolu pismem Nr 052-61/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. wniesiona przez pana
Sebastiana Rzadkowskiegona działalno ć GminnegoO rodka Pomocy Społecznej w wierczowie.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w wierczowie na posiedzeniuw dniu 13 maja 2014 r. zapoznała się z
tre cią skargi, dokonała analizy dokumentóworaz wysłuchała wyja nień złożonychprzez Ś

- Sebastiana Rzadkowskiego -skarżący,
- Barbarę Bednarz -Wójta Gminy,
- Monikę Gasek - pracownika GOPS w wierczowie.

W toku postępowania Komisja ustaliła, że w tre ci skargi zawarty jest zarzut ogólny dotyczący działalno ci
GminnegoO rodka Pomocy Społecznej w wierczowieoraz dotyczący zasadno ci wydawania decyzji
administracyjnychprzyznających wiadczenia.

W wyniku postępowania Komisja Rewizyjna Rady Gminy w wierczowieustaliłaŚ
- na podstawie zebranej dokumentacji oraz wysłuchaniu pracownika GminnegoO rodka Pomocy Społecznej
w wierczowie i składającego skargę, Komisja stwierdza, iż postępowanie GOPS w wierczowiebyło
prawidłowe, nie zostały naruszone zarówno obowiązujące standardy zachowań pracowników jak też nie
stwierdzono innych uchybień. Jednocze nieKomisja nie dokonała analizy postępowania w sprawie
wydawanych decyzji administracyjnychprzyznających wiadczenia – jako wychodzącepoza zakres
kompetencjiKomisji.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna Rady Gminy w wierczowie
wnosi do Rady Gminy w wierczowie o uznanie, aby zarzut zawarty w skardze
na działanie GminnegoO rodka Pomocy Społecznej w wierczowieuznać za bezzasadny. Jednocze niewnosi
by Przewodniczący Rady Gminy w wierczowieprzekazał skargę w czę ci dotyczącej zarzutu
nieprawidłowo ciw przedmiociewydawania decyzji administracyjnychprzyznających wiadczenia do
Samorządowego KolegiumOdwoławczegow Opolu. Mając powyższe na względzieRada Gminy w

wierczowieprzyjmuje uzasadnienie Komisji RewizyjnejRady Gminy w wierczowie za swoje.
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