
 
Uchwała Nr  X/100/2011 
Rady  Gminy Zębowice 

z dnia  21 października2011 r. 
 

 
w sprawie  rozpatrzenia skargi   na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zębowicach 
 
 

 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3,art.237 
i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 tj. ze zm.) po rozpoznaniu  skargi na działalność kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złoŜonej przez Pana Jarosława Wernera i po 
zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną, 
Rada Gminy   uchwala,  co następuje: 
 
                                                                     §   1 
 
Uznaje się za nieuzasadnioną skargę Pana Jarosława Wernera na działalności kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, zarzucającą niewłaściwe 
postępowanie w trakcie czynności słuŜbowych ustalających prawo Pani Felicji Schulz do 
świadczeń z pomocy społecznej z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
  
                                                                    §  2 
 
                                                              
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarŜącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
                                                                  § 3 
 
                                                                      
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
                                                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                     Załącznik do uchwały NrX/100/2011 

   Rady Gminy Zębowice 
   z dnia 21 października 2011r. 
 
 

 
UZASADNIENIE :  

 
 
W odpowiedzi na skargę złoŜoną dnia  15 lipca 2011r. zarejestrowaną pod                                        
nr Or.S.1511.1.20101,  Rada Gminy Zębowice wyjaśnia co następuje:                                                                                                         
 
Mieszkanka Gminy Zębowice, po śmierci jej siostry zwróciła się do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zębowicach o pomoc w znalezieniu opiekunki. Ustalono, Ŝe funkcję tę 
pełnić będzie- przy wsparciu finansowym Ośrodka – siostrzenica wymienionej. W kwietniu 
2010r. opiekunka zaprzestała wykonywać czynności opiekuńcze wobec przeniesienia udziału 
we własności nieruchomości przez podopieczną na rzecz jej siostrzeńca. Ośrodek załatwił jej 
inne opiekunki. Wobec wniosku wymienionej o zasiłek celowy, GOPS zobowiązany był 
przeprowadzić wywiad środowiskowy. W trakcie tego wywiadu ubiegająca się o pomoc 
ujawniła akt notarialny przenoszący własność jej udziału w nieruchomości, w którym 
obdarowany siostrzeniec, autor skargi, zobowiązany był do świadczeń wobec darczyńcy. 
Wiedza o tym była konieczna przed wydaniem decyzji o udzieleniu pomocy. 
W świetle powyŜszego twierdzenia skargi o „wyłudzeniu prywatnych dokumentów 
notarialnych” przez pracownika GOPS jest niezgodne z prawdą, a tym samym skargę uznać 
naleŜy za nieuzasadnioną.  


