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UCHWAŁA NR LVII/   /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W. J. z dnia 27 września 2022 r. na działalność Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uznaje skargę Pani W. J. z dnia 27 września 2022 r. na działalność Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Poucza się skarżącą o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000), zgodnie z którym: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną 
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno i zobowiązuje się go do 
zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 27 września  2022 r. do Wójta Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pani W. J. na działalność Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Zgodnie z właściwością skarga przekazana została 
Radzie Gminy Gniezno. Kolejno skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Gniezno w celu jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w tym temacie na 
posiedzeniu w dniu 18 października 2022 r. Na posiedzenie przybył również Dyrektor GOPS. 
Po dyskusji oraz analizie zgromadzonych dokumentów Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w 
dniu 18.10.2022r. uznała skargę za niezasadną z następujących względów. Analizując wystawioną decyzję 
GOPS/000009/ZZ/09/2022 z dnia 15.09.2022r w uzasadnieniu nie znajdują się żadne informacje 
przedstawiające skarżącą jako winną zaistniałej sytuacji. Tym samym zarzuty skargi nie znajdują podstaw. 
Decyzja wydana w dniu 15.09.2022r. zawierała również pouczenie o możliwości odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skarżąca mogła skorzystać z tej drogi zmiany decyzji. Tak więc 
zdaniem Komisji w sprawie nie doszło do naruszenia przepisów prawa. Czynności podejmowane przez 
GOPS z formalnego punktu widzenia były prawidłowe i miały podstawę prawną.  
Z treści skargi wynika jednak, że skarżąca ma żal i poczucie rozczarowania z powodu sposobu załatwienia 
sprawy. Komisja dostrzega, że skarżąca mogła poczuć się dotknięta zaistniałą sytuacją. Mając więc na 
uwadze odczucia skarżącej Komisja Skarg Wniosków i Petycji sugeruje, aby Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dokonał w formie pisemnej  przeprosin, do czego zresztą  Dyrektor się zobowiązał. 
Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy zostały w całości zaaprobowane i przyjęte jako 
ustalenia Rady Gminy Gniezno. 
W tym stanie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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