UCHWAŁA NR XXX/227/2014
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzuzem.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika GOPS w Brzuzem złożonej przez
M. Cz. i zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzuze w sprawie
zarzutów postawionych w skardze uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze do powiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej
uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 18 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest
rada gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy.
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
267) organem właściwym do rozpatrzenie skargi dotyczącej działalności kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
W dniu 18 grudnia 2013 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga P. M. Cz. na
nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzuzem. Skargę wg właściwości pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. przekazało
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brzuze na posiedzeniach w dniu 15 stycznia 2014 roku
i 05 lutego 2014 roku w celu rozpoznania skargi wysłuchała argumentów i wyjaśnień
kierownik GOPS w Brzuzem, wyjaśnień wnoszącego skargę i stwierdziła, że zarzuty
dotyczące nienależytego wykonywania zadań przez kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej nie potwierdziły się.
W związku z powyższym biorąc pod uwagę zakres skargi oraz po wysłuchaniu wyjaśnień
stron skargę uznaje się za bezzasadną.
.

