UCHWAŁA NR XXV/160 /2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Wierzbicy podpisanej
przez Pana Pawła Maczyńskiego Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U z 2016r. poz. 446 ) w związku z art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2016 roku poz. 23 i 868 ) uchwala się :

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Pani Haliny Janiszek – Stajniak Kierownika GOPS
podpisanej przez Pana Pawła Maczyńskiego Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i po zapoznaniu się że stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rada Gminy Wierzbica uznaje skargę za niezasadną 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 skarżącemu oraz Pani Halinie Janiszek- Stajniak
Kierownikowi GOPS w Wierzbicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy
Wierzbica nr XXV/160/2016
z dnia 28 września 2016r.

Rada Gminy Wierzbica rozpatrzyła skargę na działalność Kierownika GOPS w Wierzbicy
Pani Haliny Janiszek -Stajniak jaka wpłynęła w dniu 25 lipca 2016 roku.
◄Skarga na działalność Pani Krystyny Janiszek- Stajniak dotyczy nieprawidłowości w działaniu
Ośrodka w okresie pełnienia przez nią funkcji p.o. Kierownika GOPS.
Skargę przekazano zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną
w dniu 17 czerwca 2016r. a Skarżący został poinformowany o braku możliwości rozpatrzenia skargi
w ustawowym terminie pismem z dnia 01 lipca 2016r .
Komisja zbadała zasadność złożonej skargi na posiedzeniu 24 sierpnia 2016r. zapoznając
się z wyjaśnieniami Pani Kierownik .
Pani Krystyna Janiszek-Stajniak odniosła się do zarzutów postawionych w skardze informując,
że stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli wynikają
z natłoku
pracy i niskiej obsady kadrowej. Na chwilę obecną zalecenia pokontrolne zostały wykonane, a
nieprawidłowości zostały usunięte.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy i Pani Kierownik Komisja Rewizyjna
wnioskowała do Rady Gminy o uznanie skargi za niezasadną.
Rada Gminy stosunkiem głosów 10- za niezasadnością ,1-za zasadnością i 1-den
wstrzymujący się uznała skargę za niezasadną.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

