
UCHWAŁA   NR XXXI/.... /2017 

RADY GMINY WIERZBICA  

z dnia …........ 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika GOPS podpisanej przez 

Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej  Pracowników Socjalnych  i Pomocy 

Społecznej  . 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( Dz.U z 2016r. poz. 446  i 1579  ) w związku z art. 229 pkt.3, art. 35 § 1 i 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ,  868 ,996 i 1579  )  uchwala się  : 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika GOPS podpisanej przez 

Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej  Pracowników Socjalnych  i Pomocy 

Społecznej   i po zapoznaniu się  że stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Wierzbica 

uznaje skargę za …...............................        z przyczyn określonych  w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzbica  zobowiązując  

go do przesłania odpowiedzi na złożoną  skargę skarżącemu   oraz Pani Halinie Janiszek- Stajniak 

Kierownikowi GOPS w Wierzbicy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias



                                                                                    Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/168./2016                                         

                                                                           z dnia 03 listopada   2016r 

 

 

 

 

  W dniu 13 czerwca  2016 roku r.  wpłynęła skarga Polskiej Federacji Związkowej 

Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Skarżący podnoszą  w niej  zarzut braku odpowiedzi na  wnioski 

o udostępnienie informacji publicznej PFZ/W/47/2016, PFZ/W/48/2016, PFZ/W/48/2016 z dnia 

22.04.2016r.          

 O braku możliwości rozpatrzenia skargi w ustawowym terminie określonym w art. 237 kpa 

skarżący zostali poinformowani pismem z dnia    01 lipca 2016r.       

 W toku rozpatrywania skargi, Komisja Rewizyjna w dniu  24 sierpnia 2016r. działając         w 

imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające  wysłuchując wyjaśnień Pani 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz zapoznała się z dokumentacją sprawy. 

 Przedstawiciele Federacji Związkowej powiadomieni o terminie posiedzenia komisji nie 

wzięli w niej udziału.  

 Z treści złożonej skargi, jak również dokumentacji przedstawionej przez Kierownika GOPS 

wynika, że Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej 

korzystając   z uprawnień nadanych na podstawie art. 3 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 

20 maja 2016r. 

 Mając  na  uwadze powyższy fakt Rada Gminy na sesji w dniu 28 września 2016r uchwałą 

nr XXV/158/2016  pozostawiła skargę bez rozpoznania. 

 Komisja  Rewizyjna ponownie rozpatrzyła zarzuty postawione w skardze na posiedzeniu           

w dniu 02 listopada 2016r. 

 Komisja Rewizyjna   uznała , że Pani Kierownik GOPS kierując pismo do Federacji 

Związków Zawodowych w sprawie usunięcia braków formalnych, nie pozostała bezczynna na 

wnioski Federacji Związkowej o udostępnienie informacji publicznej.  Mając powyższe na uwadze 

Komisja wnioskowała do Rady Gminy o uznanie skargi za niezasadną. 

 Rada Gminy  stosunkiem głosów 9 za niezasadnością  przy 2-ch za zasadnością i 1-nym 

głosie wstrzymującym się  uznała skargę za niezasadną. 


