
UCHWAŁA Nr XIII/79/11 
Rady Gminy Dąbrowa 

z  dnia 20 października 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 pana Zygfryda Słowik na czynności kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej skardze, Rada 
Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Zygfryda Słowik z dnia 2 maja 
2011r., w przedmiocie działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie. 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 XIII/79/11 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 20 października 2011 r. 

       
 
 

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

Uznając przedmiotową skargę za bezzasadną, podnosi się, co następuje: 
 

1. Skarżący formułuje zarzuty, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie obiecali pomoc, której następnie odmówiono. 
Zarzut ten jest nieuzasadniony – przyznanie pomocy następuje w formie 
decyzji administracyjnej. Ewentualna odmowa przyznania pomocy nie 
wynika ze złej woli pracowników Ośrodka, a podyktowana  jest jedynie 
przesłankami merytorycznymi. 

2. Nieuzasadniony jest zarzut, że dom Pana Słowika jest nachodzony przez 
pracowników socjalnych, albowiem istotą  pracy socjalnej jest praca  
w tzw. środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 
środowiskowych. 

3. Nieuzasadniony jest zarzut, że „OPS w Dąbrowie daje zapomogi i opał 
dwóm rodzinom pijaków”, ponieważ pomoc przyznawana jest na 
podstawie kryteriów ustawowych określonych w ustawie o pomocy 
społecznej. Pomoc udzielana jest osobom rzeczywiście jej potrzebującym, 
po wcześniejszym wyjaśnieniu stanu faktycznego danej sprawy. 

4. Zarzuty dotyczące spraw majątkowych pozostają poza obszarem 
kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

5. Uwagi dotyczące narodowości oraz oceny dotyczące mniejszości 
narodowych a także systemu kapitalistycznego również pozostają poza 
obszarem kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

 
Jednocześnie zgodnie z treścią art. 239 §1 KPA: W przypadku, gdy 

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

 
 

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

 


