
UCHWAŁA NR LVI-356-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art.229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Henryka Mosa z dnia 16.02.2022 r. (data wpływu do Urzędu – 
21.02.2022 r.) na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu uchwały, które stanowi jej integralną część. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nędza do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
rozpatrzenia skargi, przekazania uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Uzasadnienie 

W dniu 21.02.2022 r. do Urzędu Gminy Nędza wpłynęła skarga Pana Henryka Mosa datowana na 16 luty br. 
na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

Na podstawie art.229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. Rada Gminy wyraża swoje stanowisko 
w drodze uchwały. 

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 1.03.2022 r. rozpatrywała min. skargę wniesioną przez Pana 
Henryka Mosa. Po przeanalizowaniu treści skargi członkowie Komisji postanowili, że należy zaprosić na 
kolejne posiedzenie Komisji osobę wnoszącą skargę oraz osobę wobec której skargę wniesiono. Ustalono 
termin kolejnego posiedzenia tj. 7.03.2022 r. 

Na zaplanowanym posiedzeniu Komisja wysłuchała Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nędzy, która odniosła się do treści zawartej w skardze. W ocenie Pani Kierownik zarzut 
dotyczący odmowy udostępnienia „odpisu z pełnej dokumentacji z procedury „Niebieskiej Karty” przeciwko 
mojej małżonce...” jest bezpodstawny. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że Pan Mosa w sierpniu 2021 r. 
zwrócił się pisemnie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy o „wydanie odpisu formularza B 
w sprawie wszczętej na mój wniosek procedury „Niebieskiej Karty” i otrzymał odpowiedź w której Pani 
Polaczek – Kierownik G.O.P.S. wyjaśniła znaczenie Niebieskiej Karty (B i części C tej Karty). W lutym br. 
Pan Mosa zwrócił się ponownie z wnioskiem w którym żąda „wydania odpisu z pełnej dokumentacji 
z procedury Niebieskiej Karty”. Pani Kierownik w odpowiedzi odmówiła wydania żądanych dokumentów 
uzasadniając to przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Nr 112, poz. 1198 z późn. 
zm.) oraz przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. 
zm.). W drugiej części posiedzenia Komisji wysłuchany został Pan Henryk Mosa. Przedstawił on swoje 
stanowisko jako osoby pokrzywdzonej przez swoją żonę, przez funkcjonariuszy policji a skończywszy na 
Sądzie, który niesprawiedliwie postąpił orzekając o rozwodzie. Przytaczane fakty z pożycia małżeńskiego 
w żaden sposób nie związane były z treścią skargi. 

Tego samego dnia tj. w dniu posiedzenia Komisji do Urzędu wpłynęło pismo Pana Henryka Mosa datowane 
na 4 marca br. skierowane do Wójta Gminy Nędza zatytułowane „Uzupełnienie skargi z dn. 16.02.2022r.” 
Treść tego pisma nie wnosiła nic nowego do treści, które zawarte są w skardze na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotyczą one spraw, które nie są związane z działalnością Pani Bożeny 
Polaczek piastującej stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. Oprócz tego 
pisma wpłynęła również korespondencja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zawierała ona „Wniosek”, 
który przesłał Pan Henryk Mosa do Starostwa Powiatowego. Wniosek dotyczył odmowy udostępnienia odpisu 
z pełnej dokumentacji z procedury „Niebieskiej Karty” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 
Starostwo przekazało pismo Pana Henryka Mosa zgodnie z właściwością do Urzędu Gminy w Nędzy celem 
rozpatrzenia. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada radzie Gminy następujące stanowisko: uznać skargę na 
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną. Niewydanie odpisu z pełnej 
dokumentacji z procedury „Niebieskiej Karty” nie stanowi naruszenia prawa a co za tym idzie niewłaściwego 
wykonywania obowiązków przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 
Procedura „Niebieskiej Karty” nie należy do żadnej ze znanych procedur prawnych, w tym min. do procedury 
administracyjnej. W związku z powyższym należy uznać skargę za bezzasadną. 
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