
 

UCHWAŁA NR IX/53/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2019 roku na działalność  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie 

 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Ewy Matuszewskiej na działalność  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie z uzasadnieniem, jak w załączniku  

do uchwały.   

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do zawiadomienia 

skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

    /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr IX/53/19 

Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

Uzasadnienie 

 W dniu 15 marca 2019 roku do Urzędu Gminy w Gozdowie wpłynęła skarga Ewy 

Matuszewskiej na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarga ta została 

przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.      

 Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi  

na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.       

 Rada Gminy Gozdowo w dniu 23 stycznia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr V/29/19  

w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo.   

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 29 marca 2019 roku odbyła posiedzenie w celu 

rozpatrzenia wniesionej skargi. W posiedzeniu udział wzięła Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gozdowie składając wyjaśnienia, po których analizie Komisja  

w wydanej przez siebie opinii stwierdziła, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.  

 Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, Rada Gminy Gozdowo uznaje skargę za bezzasadną.    

 W związku z tym wskazać należy, co następuje. 

Zarzuty przedstawione w skardze dotyczą lekceważenia rozpatrzenia pisma o udzielenie 

pomocy finansowej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie udzieliła 

wyjaśnień w oparciu o zgromadzone dokumenty z tą sprawą ściśle związane informując,  

że 25 lutego 2019 roku wpłynęło do GOPS podanie Ewy Matuszewskiej zam. Kuniewo 19,  

09-213 Gozdowo (nr kanc. 287) z prośbą o udzielenie stałej miesięcznej pomocy finansowej. 

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) pracownik socjalny 6 marca 2019 roku udał się pod wskazany przez 

wnioskodawczynię adres – miejsce jej przebywania, to jest do Kuniewa nr 19, w celu 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W kwestionariuszu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego skarżąca zaktualizowała dane o swojej sytuacji: rodzina 

dwuosobowa, tj. zainteresowana oraz konkubent, który posiada źródła utrzymania. Skarżąca 

jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu jako osoba bezrobotna bez prawa 

do zasiłku. Odczuwa niewielkie dolegliwości zdrowotne, jednak odmawia podjęcia leczenia. 

Skarżąca określiła na piśmie swoje oczekiwania w ten sposób, że oczekuje pomocy finansowej 

na zakup żywności, czyli zasiłku jednorazowego. 25 marca 2019 roku została wydana decyzja 

nr GOPS5012/147/19 w sprawie przyznania Ewie Matuszewskiej specjalnego zasiłku celowego 

w marcu w kwocie 200 złotych jednorazowo. Kierownik GOPS zapoznając Komisję  

z przedmiotową sprawą, oświadczyła również, że Ewa Matuszewska w przeszłości 

wielokrotnie występowała do GOPS o pomoc i nigdy nie pisała żadnych skarg. W tej sprawie 

skarżąca nie rozmawiała z Kierownikiem GOPS ani nie zgłosiła do Kierownik uwag, a skargę 

do Urzędu Gminy w Gozdowie wystosowała w trakcie trwającej procedury na rozpatrzenie jej 

podania o pomoc. 



Wobec złożonych wyjaśnień, a także faktu że skarżącej został przyznany w marcu 

jednorazowo specjalny zasiłek celowy w wysokości 200 złotych, Komisja Skarg, Wniosków  

i Petycji nie miała dodatkowych pytań, uznając wyjaśnienia za wyczerpujące,  

a sprawę za wyjaśnioną. 

 

W powyższym stanie faktycznym skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

    /-/ Dariusz Śmigielski 


