
UCHWAŁA NR XLI H/377/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie uznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), w zw. z art. 229 pkt. 3, art. 237 § 3 i art. 238 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; 

zm.: Dz, U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052) 

uchwala się, co następuje: 

1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 10 stycznia 2022 r. (zarejestrowanej w Urzędzie Gminy 

w Krasocinie pod nr PP.166.2022) do Rady Gminy Krasocin na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krasocinie i zapoznaniu się  ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Krasocin w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Krasocin postanawia o uznaniu 

skargi za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

* 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEW* *NICZĄCY 
RAD MIN 

Bog 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIII/377/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie uznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną  

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą  

o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję  skarg, 

wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasocin, zwana dalej Komisją, stosownie do postanowień  

117 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, 

z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), na posiedzeniu odbytym w dniu 17 stycznia 2022 r. 

rozpatrzyła wstępnie pismo z dnia 20 lipca 2021 r. złożone przez skarżącego (zarejestrowane w Urzędzie 

Gminy w Krasocinie pod numerem PP.166.2022 w dniu 10 stycznia 2022 r.). 

Komisja, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ustaliła kwalifikację  pisma jako skargę  w rozumieniu 

art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052), zwanej dalej „k.p.a.", do Rady 

Gminy Krasocin, złożoną  na działalność  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. 

Komisja dokonała oceny formalno-prawnej skargi zgodnie z przepisami k.p.a., badając, czy Rada Gminy 

Krasocin jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. 

Komisja rozpoznania skargi dokonała w oparciu o następujące dokumenty: 

1) skargę  z dnia 20 lipca 2021 r. do Rady Gminy Krasocin (wniesioną  w dniu 10 stycznia 2022 r., 

zarejestrowaną  w Urzędzie Gminy w Krasocinie pod nr PP.166.2022); 

2) wyjaśnienia Zastępcy Kierownika GOPS w Krasocinie z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

Opis zdarzenia będącego przedmiotem skargi: 

Przedmiotem skargi jest wadliwe postępowanie Kierownika GOPS w Krasocinie polegające na 

nieprawidłowym przeprowadzeniu w dniu 9 lipca 2021 r. wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

skarżącego w asyście Policji, gdzie liczba osób przeprowadzająca wywiad (4 osoby) była zbyt duża w czasie 

kiedy panuje epidemia, co mogło skarżącego narazić  na utratę  zdrowia z uwagi na obniżoną  odporność. 

Złożone wyjaśnienia: 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 17 stycznia 2022 r. Komisja zapoznała się  z ustnym wyjaśnieniem Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie w przedmiocie podniesionych wobec niego zarzutów. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Skarga na działalność  Kierownika GOPS w Krasocinie wpłynęła do Urzędu Gminy Krasocin w dniu 20 lipca 

2021 r. i została przekazana do rozpatrzenia według właściwości do Rady Gminy Krasocin w dniu 20 lipca 

2021 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie. Uchwałą  Nr XXXyI/328/21 z dnia 30 sierpnia 

2021 r. Rada Gminy Krasocin przekazała według właściwości ww. skargę  do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach. W uzasadnieniu do uchwały podano szczegółowe powody przekazania skargi. 

Pismem z dnia 28 grudnia 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy w Krasocinie w dniu 10 stycznia 2022 r. 
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach z powrotem przekazało skargę  do rozpoznania Radzie Gminy 

Krasocin. 

Dnia 17 stycznia 2022 r. odbyło się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym udział  wzięła 
Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, która odniosła się  do zarzutów 

skarżącego zawartych w skardze ustnie. Komisja dysponowała również  pisemnym wyjaśnieniem z dnia 

2 sierpnia 2021 r. Zastępcy Kierownika GOPS w Krasocinie. 

Z przedłożonego pisemnego wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie 
wynika, że sytuacje, które opisuje skarżący nie są  zgodne ze stanem faktycznym. Skarżący w skardze podnosi, 

że 11 czerwca 2021 r. złożył  wniosek o udzielenie pomocy finansowej, tymczasem podanie wpłynęło 7 czerwca 

2021 r., za pośrednictwem poczty, wysłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Nieprawdą  jest również, że 9 lipca 2021 r. ze skarżącym był  przeprowadzony wywiad środowiskowy w asyście 

Policji. Wywiad był  przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2021 r. przez dwóch pracowników socjalnych 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapobiegających zakażeniu Coyid-19. Wywiad w dniu 9 lipca 

2021 r. był  przeprowadzony z synem skarżącego i nie przez cztery osoby, tylko przez dwóch pracowników 

socjalnych. Wywiad był  przeprowadzony na dworze bez bezpośredniego kontaktu ze skarżącym. W związku 

z tym zarzut skarżącego jest całkowicie bezzasadny. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 229 pkt 3 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają  innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań  lub 
działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2. 

Mając powyższe na względzie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić  do Rady Gminy 

Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie uznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną. 

PRZEWO NICZĄCY 
RADY
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