
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie skargi na działania Kierownika OPS w Dąbrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem 
dowodowym przez Komisję Rewizyjną na skargę złożoną przez Panią Beatę Lechowicz na działania Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do przedmiotowej 
skargi, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Beaty Lechowicz z dnia 6 września 2017 r., w sprawie 
nieudzielenia pomocy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. 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.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/238/17

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 października 2017 r.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi Pani Beaty Lechowicz na działania Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej, postanowiła skargę uznać za bezzasadną, ponieważ w wyniku postępowania wyjaśniającego 
przedstawione w skardze zarzuty okazały się bezpodstawne.

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Marzeny Nowak a także na skutek niestawienia się strony skarżącej ani 
nie dostarczenia przez nią wyjaśnień w formie pisemnej, Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę za 
bezzasadną i zakończyć jej dalsze procedowanie. Uznano, że działania i czynności podejmowane przez 
Kierownik OPS w Dąbrowie nie naruszają obowiązujących przepisów prawnych.

Mając powyższe na uwadze należało uznać skargę za bezzasadną.
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