
UCHWAŁA NR VI/36/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Dąbrowa, po rozpatrzeniu skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w przedmiotowej 
sprawie, uznaje skargę za częściowo uzasadnioną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr VI/36/19

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 28 lutego 2019 r.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi 
Nr OR.1521.1.2019 z dnia 07.01.2019 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, postanowiła 
uznać skargę za częściowo uzasadnioną .

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stanęła na stanowisku, że Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie dołożył wszelkich starań aby zapobiec skutkom niezapewnienia 
opieki nad dzieckiem skarżącej. Złożona propozycja mieszczenia dziecka skarżącej pod opieką innego opiekuna 
dziennego, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie ma podpisaną umowę o sprawowanie opieki nad 
dzieckiem do lat 3 – została przez skarżącą odrzucona.

Umowa zawarta pomiędzy skarżącą a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie została 
zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w dniu zgłoszenia skargi była nadal obowiązująca.  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie nie zrealizował postanowień tej umowy i należy uznać tą część skargi 
za zasadną.
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