
DRUK NR 2021/XXX/8/1 

UCHWAŁA  NR ………….. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia …………………………….. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białobrzegach i kierowanej przez niego jednostki 

 

Na podstawie art. art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) w związku z art. 229 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po zapoznaniu 

się z opinią wypracowaną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 

Białobrzegi – uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Skargę z dnia 13 maja 2021 r. na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białobrzegach i kierowanej przez niego jednostki uznaje się                                

za bezzasadną,  z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                    

do powiadomienia strony o sposobie załatwienia sprawy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 



Zał. do Uchwały Nr ……………………….  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia …………………………………. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 19 maja 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wpłynęła skarga                   

z dnia 13 maja 2021 r. na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Białobrzegach i kierowanej przez niego jednostki. 

Skarżący w złożonej skardze zarzuca Pani Dyrektor przyczynienie się do rozpadu 

związku partnerskiego i narażenia dzieci na utratę równowagi psychicznej. Przedmiotowa skarga, 

zgodnie  z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta                    

i Gminy Białobrzegi, z prośbą o jej przeanalizowanie zgodnie z kompetencjami. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 maja 2021 r. zwróciła                         

się z prośbą do Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                               

w Białobrzegach o pisemne ustosunkowanie się do tematu poruszanego w w/w skardze.    

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach pismem z dnia                    

26 maja 2021 r., ustosunkowała się do tematu poruszanego w skardze.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 r. po dokonaniu 

analizy przedmiotowej skargi, wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Sekretarza Miasta i Gminy Białobrzegi, uznała że podjęta interwencja 

odbyła się z przyczyn uzasadnionych, adekwatnie do aktualnej wówczas sytuacji. 

Wobec powyższego Komisja uznała, że Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Białobrzegach i kierowana przez niego jednostka, działali podczas interwencji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przedmiotowa skarga jest bezzasadna. 

 

Mając na względzie stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi uznała przedmiotową skargę za bezzasadną. 


