
                                                                                                                 

 

UCHWAŁA NR LVII-351-2017 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 6 listopada 2017 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nędzy. 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)                                                     

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Angeliki Łatacz na Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nędzy. 

2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie  

rozpatrywanej skargi oraz pouczenie wynikające z przepisu art. 239 kodeksu 

postepowania administracyjnego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący 

jej integralną częścią. 

 

§ 2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nędza. 

2.  Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Uchwały nr LVII-351-2017  

Rady Gminy Nędza  

z dnia 6 listopada 2017 r. 

 

W dniu 3 października br. wpłynęło do Urzędu Gminy w Nędzy  pismo Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach , które przekazuje korespondencję stanowiącą 

skargę na działalność kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

Zgodnie  z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Nędza. 

Skargę na działalność kierownika i pracowników OPS w Nędzy skierowała do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Pani Angelika Łatacz.                     

W dniu 4 października br. skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.                                           

W dniu 9 października br. obradowała Komisja Rewizyjna, której celem było wypracowanie 

stanowiska w sprawie zasadności lub bezzasadności złożonej skargi. W posiedzeniu Komisji 

brała udział Pani Bożena Polaczek – kierownik OPS-u, która ustosunkowała się do treści 

zawartych w skardze.                                                                                                                         

Skarżąca -Pani Angelika Łatacz podnosi dwie kwestie: 

1) opisuje wg. Niej niewłaściwe potraktowanie matki, która bywała strona ubiegającą się 

o świadczenie z Ośrodka pomocy Społecznej. „Niewłaściwe” potraktowanie miało 

polegać na błędnej według skarżącej interpretacji dochodów matki ubiegającej się               

o świadczenie, 

2) niewłaściwego potraktowania skarżącej, która będąc w ciąży ubiegała się o pomoc. 

Pani Kierownik ustosunkowując się do wyżej opisanych zarzutów skarżącej poinformowała 

członków Komisji o obowiązujących przepisach dot. przyznawania pomocy osobom będącym 

w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom w ciąży.                                                                          

Dowodem na właściwy sposób postępowania  i wydania właściwej decyzji było jej 

utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach pomimo jej 

zaskarżenia przez matkę składającej skargę.                                                                                                                                              

Również w przypadku skarżącej, która ubiegała się o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej 

nie dopatrzono się niewłaściwego potraktowania ze strony pracowników Ośrodka.                           

W związku z powyższym Komisja przedkłada Radzie projekt uchwały o uznaniu skargi za 

bezzasadną. 

  

Pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


