
UCHWAŁA NR 86/XVIII/2020 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Opatowie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) , po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 lutego 
2020r (wpł. do Urzedu Gminy w dniu 7 lutego 2020r) na działalność Kierownika GOPS w Opatowie, Rada Gminy 
w Opatowie uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę na na działalność Kierownika GOPS w Opatowie  za niezasadną 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowie do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 
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Uzasadnienie

Skarga złożona do Rady Gminy w Opatowie, w dniu 7 lutego 2020r, przez skarżącą, została przekazana
celem zaopiniowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja w dniu 28 lutego 2020r dokonała analizy zarzutów przedstwionych w skardze, jak i zapoznała się ze
stanowiskiem Kierownika GOPS w Opatowie.

Jak ustaliła Komisja na podstawie przedłożonej przez Kierownika GOPS dokumentacji, sprawa będąca
przedmiotem niniejszej skargi wymagała podjęcia natychmiastowej decyzji bez zbędnej zwłoki. Należy
zaznaczyć, iż osoba umieszczona w Domu Pomocy Społecznej jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Opiekun prawny zmarł w dniu 1 listopada 2019r. Podejmując decyzję o umieszczeniu mieszkańca naszej gminy
w Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem kierowano się dobrem podopiecznego w myśl zapisów ustawy
art. 100 ust 1 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r (tekst jednolity w Dz.U. 2019 poz. 1507).
Sytuacja w jakiej znalazł się podopieczny była wynikiem zdarzeń losowych. Nie sposób było wcześniej
przewidzieć biegu tych wydarzeń.

W myśl §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012r (tj. w Dz. U.
2018 poz. 734) ustawodawca daje możliwość, w tego typu sytuacjach, umieszczenia osoby w domu pomocy
społecznej poza kolejnością oraz bez przedłożenia stosownych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać
skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do
placówki.

Po wnikliwej analizie złożonych wyjaśnień i przedłożonych dokumentów członkowie komisji zaopiniowali
skargę jako niezasadną.

Argumentami przemawiającymi za takim stanowiskiem są m.in. cytowane wyżej przepisy Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012r oraz Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca
2004 r . Sytuacja jaka dotknęła mieszkańca naszej gminy była wynikiem zdarzenia losowego. Jest on osoba
całkowicie ubezwłasnowolnioną, a jedyny opiekun prawny zmarł w dniu 1 listopada 2019 r. Wskutek podjętych
niezwłocznie działań przez pracowników tutejszego ośrodka pomocy społecznej został on umieszczony w DPS
w Zawadzkiem po wcześniejszych ustaleniach (pismo z dn. 4.02.2020 r l.dz. DPS/111/2020 i przesłane do
wiadomości GOPS w Opatowie).

Ponadto postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie V Wydział Rodzinny i Nieletnich udzielono
zabezpieczenia uczestnikowi postępowania na czas jego trwania poprzez umieszczenie w DPS w Zawadzkiem.
Uprawnienia wynikające z treści §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia
2012 r dają możliwość skierowania i umieszczenia osoby w DPS poza kolejnością. Natomiast jeśli skarżący
nie zgadza się z treścią, decyzji wydanych przez GOPS w Opatowie, a te w/g niego posiadają rażące uchybienia
winien przesłać je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w dniu 20 lutego 2020r skarżąca wydała decyzję o przyjęciu
mieszkańca naszej gminy do DPS w Zawadzkiem na podstawie przekazanej im dotychczas dokumentacji.

Wobec powyższego skargę PCPR.ZŚ.4062.53.19.2020.JH przesłaną do Wójta Gminy w Opatowie z dniu
6 lutego 2020 r jednogłośnie uznano za niezasadną.
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