
UCHWAŁA NR XXX/266/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), w związku ze skargą z dnia 10 grudnia 2021 r.  na 
działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 10 grudnia 2021 r. na działania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stanisławowie, która wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów w dniu 14 grudnia 2022 r.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uzasadnienia skargi za bezzasadną zawiera uzasadnienie do projektu 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

W dniu 14 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęła skarga adresowana do Wójta Gminy 
Stanisławów na sposób działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie  
w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt GOPS-Ws 420.130.2021.  
Ponieważ z treści skargi i wyjaśnienia p. Kierownik wynikało, że skarga dotyczy działania zespołu 
interdyscyplinarnego, skarżący został wezwany do doprecyzowania na podstawie jakich przepisów 
oraz na jaki organ została złożona skarga. 

W dniu 18 stycznia 2022 r. pismem z dnia 7 stycznia 2022 r. pełnomocnik skarżącego 
wyjaśnił, że skarga została złożona na podstawie art. 227 w zw. Z art. 221 §1 i art. 223 § 1  
i dotyczy sposobu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.     
Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargę na kierownika jednostki 
organizacyjnej rozpatruje rada gminy, w związku z czym skarga została przekazana Radzie Gminy 
Stanisławów.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2022 r. wstępnie 
rozpatrzyła skargę. Komisja zapoznała się ze skargą i wysłuchała wyjaśnień p. Beaty Wąsowskiej 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. W posiedzeniu Komisji nie 
wziął udziału ani skarżący ani pełnomocnik Skarżącego, pomimo zawiadomienia.  
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uznała, 
iż skarga jest obszerna, wielowątkowa i skomplikowana, wymaga wnikliwości i ogromnej pracy 
Komisji by mogła zostać rozpatrzona z należytą starannością i w sposób obiektywny na jednym 
posiedzeniu. W związku z dużymi wątpliwościami odnośnie udziału pełnomocnika w 
postępowaniu przed zespołem interdyscyplinarnym komisja poprosiła o sporządzenie opinii przez 
radcę prawnego w tym zakresie oraz ponowne zawiadomienie skarżącego i pełnomocnika. 
Wyjaśnienie na piśmie złożyła też kierownik GOPS. W opinii prawnej z dnia 10 lutego 2022 r.  
radca prawny Paweł Pleśniak jednoznacznie opowiedział się za brakiem uprawnienia skarżącego do 
działania przez jakiegokolwiek pełnomocnika w postępowaniu przed Zespołem 
Interdyscyplinarnym. 

Następnie Komisja odbyła kolejne posiedzenie w dniu 3 marca 2022 r., podczas którego 
Kierownik GOPS złożyła uzupełniające wyjaśnienia oraz odpowiedziała na pytania Komisji.  
Również na tym posiedzeniu nie stawił się ani Skarżący ani jego pełnomocnik pomimo 
skutecznego zawiadomienia. Komisja stwierdziła, że z uwagi na to, że ani Skarżący ani jego 
pełnomocnik pomimo dwukrotnie zawiadomienia nie pojawili się na posiedzeniu Komisji, Komisja 
nie miała możliwości wysłuchania dodatkowych wyjaśnień tak Skarżącego jak i jego 
pełnomocnika, tj. zapoznania się i przeanalizowania tych dodatkowych wyjaśnień, a także 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące Komisję w tej sprawie pytania, a co nie ułatwiło dogłębnego 
wyjaśnienia sprawy, do czego Komisja była w pełni gotowa. Komisja uznała, że może ocenić tylko 
taki materiał jaki posiada – czyli skargę i wyjaśnienia osoby skarżonej. Z treści skargi nie wynika 
zaś nic jednoznacznie i przy nieobecności skarżącego oraz pełnomocnika, którzy mogliby złożyć 
dodatkowe wyjaśnienia lub odpowiedzieć na pytania Komisji, nie sposób było uznać skargi za 
zasadną.  

Nadto Komisja skonstatowała, że skarga nie została napisana przejrzyście ani w sposób 
wyczerpujący, co nie ułatwiło jej rozpoznania, a nieobecność Skarżącego i jego pełnomocnika na 
posiedzeniu Komisji może wskazywać na to, że Skarżący i pełnomocnik mogą traktować złożenie 
rozpoznawanej skargi wyłącznie w celu szykany osoby w niej oskarżonej lub też jako retorsja za 
niedopuszczenie pełnomocnika Skarżącego w czynnościach przed Zespołem Interdyscyplinarnym 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 
3 marca 2022 r. opierając się na wyjaśnieniach kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz opinii radcy prawnego jednogłośnie uznała skargę za niezasadną.   
 Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
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uzasadnione. 
Zgodnie z treścią art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za 
bezzasadną i  jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacja w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 
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