
UCHWAŁA Nr XV/104/11 
Rady Gminy Dąbrowa 

z  dnia 29 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie 
 
 
         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.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowym przez Komisję Rewizyjną 
na skargę złożoną przez Państwa Jana i Beatę Bialic na czynności kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej skardze, Rada 
Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1.1. Uznaje się skargę za zasadną w sprawie pomocy do 6.000 zł. ze względu 
na wadliwy sposób prowadzenia postępowania dowodowego oraz brak 
precyzyjnego uzasadnienia podjętej decyzji. 
2. Skargę w sprawie zasiłku celowego do 20.000 zł pozostawia się bez 
rozpoznania w przedmiocie działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie, do czasu rozpoznania przedmiotowej sprawy przez organ wyższej 
instancji.  
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Dąbrowa, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XV/104/11 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

       
 
 

U Z A S A D N I E N I E: 
 

 
Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego do 6.000 zł została podjęta bez 

dokonania prawidłowej analityki rozdziału posiadanych środków finansowych , 
nieprecyzyjnie została uzasadnione, jak stwierdzono w uzasadnieniu SKO. 

 
Decyzja o nie przyznaniu zasiłku celowego w wysokości do 20 000 zł. Komisja 
pozostawiła bez rozpoznania do czasu rozpoznania przedmiotowej sprawy przez 
organ wyższej instancji.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


