
UCHWAŁA Nr XVI/128/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Kierownika Jednostki 

Organizacyjnej 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) w związku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 

14 czerwca1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze 

zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się skargę i w części dotyczącej działalności Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sochocinie Pani Joanny Załęckiej za bezzasadną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin do poinformowania skarżącej 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XVI/128/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi w części dotyczącej  działalności Kierownika Jednostki 

Organizacyjnej 

 

W dniu 31 maja 2016 roku do Wójta Gminy Sochocin wpłynęła skarga  na działalność 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sochocinie Panią Katarzynę Warchoł   

i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie, Panią Joannę Załęcką.  

 

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na kierownika 

gminnej jednostki organizacyjnej jest Rada Gminy, skarga przekazana została do organu 

właściwego ( pismo z dnia 6 czerwca 2016 r.) 

 

Zgodnie z § 9  regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin  stanowiącego 

załącznik nr 4 statutu gminy Sochocin uchwalonego uchwałą Nr XI/89/2008 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie  uchwalenia statutu gminy ( Dz. Urz. Woj. Maz.   

z 2014 r. poz. 9814) Komisja Rewizyjna jest właściwa  do rozpatrzenia skarg na kierowników 

jednostek organizacyjnych. 

 

W dniu 8 czerwca 2016 roku Komisja Rewizyjna wystąpiła do Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o ustosunkowanie się do złożonej skargi 

 i przesłanie stanowiska w oznaczonym terminie. Wyjaśnienia w powyższej sprawie wpłynęły  

w dniu 20 czerwca . 

 

W dniu 23 czerwca  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia skargi,  

w części dotyczącej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sochocinie 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wydania opinii oraz propozycji  jej 

rozstrzygnięcia. O terminie  posiedzenia Komisji zawiadomiona była  Pani Joanna Załęcka 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i osoba skarżąca. 



 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Joanna Załęcka, osoba skarżąca nie przybyła na 

posiedzenie Komisji. 

 

Członkowie Komisji zapoznali  się ze skargą.  

Przedmiotem skargi w części  dotyczącej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

jest cyt: „brak prawidłowego zaznajomienia się ze sprawą zachowała się niekompetentnie 

 i opieszale i podtrzymała  stanowisko p. Warchoł odsuwając się od rozpatrzenia powyższego 

wniosku o świadczenie socjalne 500+”  

 

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej  zapoznali się z wyjaśnieniami złożonymi  

w formie pisemnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Joanna 

Załęcka dodatkowo przedstawiła ustnie  sposób rozpatrzenia sprawy osoby skarżącej 

dotyczącej przyznania  świadczenia wychowawczego  „500+”, co było potwierdzeniem 

wyjaśnień przedstawionych w formie pisemnej.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej  po zapoznaniu się z wyjaśnieniami ustalili następujący stan  

faktyczny: 

 

1. Osoba skarżąca złożyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie  w dniu 

12 kwietnia 2016 roku wniosek o ustalenie  prawa do  świadczenia  wychowawczego  ( 500+)  

na dwoje dzieci. 

  

We wniosku osoba skarżąca przedstawiła następujący skład rodzinny. Jednocześnie do 

wniosku  dołączyła wyrok Sądu Okręgowego w Płocku  Wydział I Cywilny z dnia 20 

listopada 2015r. zawierający zapis, że Sąd cyt. ”ustala stałe miejsce zamieszkania małoletniej 

córki w każdorazowym  miejscu zamieszkania ojca”.  

 

2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował osobę skarżącą, że           

w celu ustalenia stanu faktycznego będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy.  

 

3. W  wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że osoba skarżąca  

przebywa w Płońsku  razem z córką, natomiast córka mieszka razem z ojcem  

 w Sochocinie. 



 

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła ponadto członkom Komisji 

Rewizyjnej, że na podstawie art. 13 ustawy  z dnia 11 lutego 2016 roku  o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci  wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy składać  

w miejscu zamieszkiwania przez osobę składającą wniosek.   

 

W związku z tym wniosek osoby skarżącej złożony w dni 12 kwietna  2016 r. został przesłany 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku w dniu  18 kwietnia 2016 roku, po 

uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w dniu 15 kwietnia 2016 roku. 

 

Natomiast zgodnie  z art. 49 ust. 2  wyżej cytowanej ustawy  ustalenie i wypłata  świadczenia 

wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia  wniosku 

 z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.  Zatem zarzut  opieszałości postępowania  jest 

nieuzasadniony. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu  z wyjaśnieniami  jednomyślnie ustaliła co następuje: 

 

1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Pani Joanna Załęcka  

w sposób  wyczerpujący i rzetelny  przedstawiła stan faktyczny i prawny sprawy – co 

świadczy  o znajomości  przedmiotu sprawy oraz posiadanych kompetencjach, 

 

2) czynności podejmowane przez  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były 

wykonywane  bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących 

przepisach prawa, brak  jest podstaw do stwierdzenia opieszałości. 

 

Na podstawie zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym oraz  złożonych wyjaśnień 

Komisja Rewizyjna jednomyślnie  wydała opinię o bezzasadności skargi  w części dotyczącej 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie. 

 

W związku z powyższym w imieniu członków Komisji Rewizyjnej  przedstawiam uchwałę           

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

                                                                           

 



 


