
UCHWAŁA NR XXIX/259/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1298; 
zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 54, poz. 187), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Dąbrowa, po rozpatrzeniu skargi z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/259/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia skargi 

Rada Gminy Dąbrowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Nr OR.1510.2.2021 z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, postanowiła uznać skargę za nieuzasadnioną . 

W dniu 24.02.2021 r. wpłynęła skarga na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie w związku 
z działaniami podejmowanymi przez pracowników OPS wobec rodziny Skarżących. 

Wnoszący skargę argumentują, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie bezprawnie ingerują 
w ich życie oraz życie ich dzieci. Czynności podejmowane przez pracowników OPS w Dąbrowie w opinii 
składających skargę noszą znamiona szantażu emocjonalnego i mają doprowadzić do rozkładu ich więzi 
rodzinnych. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie podejmowane wobec rodziny Skarżących były zgodne 
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 
w szczególności z art. 4.Wynikały również z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późn. zm.) w szczególności z art. 8 ust. 3, art.11 ust. 3, oraz 
art. 96. 

Nie zostały uprawdopodobnione działania pracowników OPS, mające na celu rozkład więzy rodzinnych 
wnoszących skargę. 

Biorąc pod uwagę preambułę ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Gminy 
nie stwierdziła w zakresie przedstawionej skargi nieprawidłowości  lub działań bezprawnych. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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