
U C H W A Ł A    Nr XVI/79/08 

Rady Gminy Gzy 

  z dnia 11 września  2008 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  

                   Społecznej w Gzach. 

 

                    Na podstawie  art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi  

zmianami) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznać za bezzasadną skargę Pani Wiesław Adamskiej z dnia 22.07.2008 r. na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach. 

 

§ 2 
 

Zobowiązać Wójta Gminy do przesłania zainteresowanej treści uchwały wraz                          

z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Załącznik  
            do Uchwały Nr XVI/79/08 
                        Rady Gminy Gzy 



          z dnia 11września 2008 roku. 
 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
 

      Pani Wiesława Adamska złoŜyła skargę na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gzach.  

      W wyniku analizy  dokumentów ustalono, Ŝe w dniu 13.05.2008 r. została wydana 

decyzja Nr 8121-50/08 dotycząca przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup 

opału za miesiąc luty 2008 r. w wysokości 50,00 zł.  Decyzją z dnia  28.05.2008 r.                 

Nr 8121-52/08 została zmieniona w/w decyzja w części dotyczącej wysokości przyznanego 

zasiłku celowego   na dofinansowanie zakupu opału za m-c luty 2008 r. na kwotę 120,00 zł.              

W pozostałej części decyzja pozostała bez zmian. W związku z tym, Ŝe Pani Wiesława 

Adamska pobrała zasiłek celowy w wysokości 50,00 zł. w dniu 20.05.2008 r. pozostałą kwotę 

w wysokości 70,00 zł. wypłacono w Banku Spółdzielczym w Pułtusku O/Gzy w dniu 

19.06.2008 r. 

        W skardze Pani Wiesława Adamska zarzuca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej bezczynność.  W ciągu miesiąca na złoŜony wniosek o zasiłek celowy została 

wydana decyzja, natomiast w wyroku z dnia 18.12.1986 r. Naczelny Sąd Administracyjny 

orzekł, iŜ „ o bezczynności organu moŜna mówić tylko wtedy, gdy w ustalonym prawem 

terminie organ administracji publicznej nie podjął Ŝadnych czynności, co do których był 

zobowiązany, ale takŜe wówczas, gdy prowadził postępowanie w sprawie, lecz jej nie 

zakończył  wydaniem stosownej decyzji”. 

      Mając powyŜsze na uwadze Rada Gminy Gzy uznaje,  iŜ skarga Pani Wiesławy 

Adamskiej jest niezasadna.   

 


