
UCHWAŁA NR 272/XXXVI/2021 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej 

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi X. X. na 
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę X.X. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie 

W dniu 2 grudnia 2021 r. wpłynęła do Wójta Gminy Małkinia Górna skarga na działalność  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Małkini Górnej. Z treści skargi wynika, że dotyczy ona działalności gminnej jednostki 
organizacyjnej. Wójt Gminy Małkinia Górna  po zapoznaniu się z treścią złożonej skargi przekazał ją 9 grudnia 
2021 r. Radzie Gminy Małkinia Górna celem rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji zawiadamiając o powyższych czynnościach skarżącą. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała 
skargę na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z treścią skargi, 
dokonała jej analizy, wysłuchała wyjaśnień złożonych przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małkini Górnej. Z przedstawionej dokumentacji oraz z wyjaśnień  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małkini Górnej wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej dwukrotnie podjął czynności 
mające na celu udzielenie pomocy Skarżącej  w szczególności ojcu Skarżącej Panu X. Y. Nadto skarga została 
złożona w tym samym dniu, co wniosek o wszczęcie postępowania i skierowanie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Małkini Górnej ojca skarżącej do DPS bez jego zgody. OPS nie miał zatem realnej możliwości 
podjęcia jakichkolwiek działań do dnia złożenia skargi. Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniem, że OPS 
dopuścił się jakichkolwiek uchybień w procedowaniu tej sprawy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Małkinia Górna stwierdza, że skarga jest bezzasadna. Rada Gminy 
Małkinia Górna informuje, że zgodnie art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego o sposobie 
załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. 
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