UCHWAŁA NR XVIII/104/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS podpisanej przez
Panią Annę Kawalec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U z 2015 r. poz. 1515 i 1890 ) w związku z art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) uchwala się :

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy podpisanej przez Panią Annę Kawalec i po zapoznaniu się że stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rada Gminy Wierzbica uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzbica zobowiązując go
do przesłania odpowiedzi na złożoną skargę skarżącej oraz Kierownikowi GOPS w Wierzbicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy
Wierzbica nr XVIII/ 104 /2016
z dnia 14 marca 2016r.

Rada Gminy Wierzbica po rozpatrzeniu skargi na działalność p.o. Kierownika GOPS
złożone przez Panią Annę Kawalec w dniu 29 lutego 2016r. stwierdza co następuje:
Skargę przekazano zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną
w dniu 07 marca 2016r. Komisja zbadała zasadność złożonej skargi na posiedzeniu w dniu 10
marca 2016r. zapoznając się z wyjaśnieniami Księgowej GOPS Pani Ilony Pervez oraz Pani
Kierownik Haliny Janiszek.
Księgowa odniosła się do błędnie wystawionych świadectw pracy i wyjaśniła, że
w związku z nawałem pracy zapomniała o przesłaniu do ZUS Zaświadczenia Z3. Zaświadczenie
nie zostało również sprostowane na wniosek skarżącej.
Mając na uwadze fakt, iż skarżąca trzykrotnie występowała do Kierownika GOPS
o sprostowanie wystawionego świadectwa pracy i przez zaniedbanie pracownicy GOPS wydłużył
się okres oczekiwania Pani Kawalec na należne jej świadczenia z ZUS
Komisja Rewizyjna stosunkiem głosów 4-za, do 1-go przeciw wnioskowała do Rady Gminy
o uznanie skargi za zasadną.
Rada Gminy rozpatrzyła zasadność złożonej skargi na sesji w dniu 14 marca 2016r. uznając
skargę za zasadną Za zasadnością skargi głosowało 12-tu Radnych , 2 osoby wstrzymały się od
głosu.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

