
UCHWAŁA NR VIII/58/2015
RADY GMINY WALCE

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 maja 2015 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Walcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Walce po rozpatrzeniu skargi z dnia 28 maja 2015 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Walcach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem
z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki , Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją 
Rewizyjną Rady Gminy w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Walce, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/2015

Rady Gminy Walce

z dnia 29 lipca 2015 r.

Uzasadnienie

Rada Gminy dokonała szczegółowej analizy stanu sprawy. Rada uznała, iż nieuzasadnionym jest 
wzywanie skarżącej oraz osoby obciążonej skargą celem wyjaśnienia stanu faktycznego, ponieważ sytuacja 
objęta przedmiotem skargi miała miejsce na sesji Rady Gminy w dniu
27 maja 2015 r., a więc w obecności wszystkich radnych. Stan faktyczny sprawy zatem nie budził żadnych 
wątpliwości.

Rada Gminy zatem stwierdza, iż w dniu 27 maja 2015 r. doszło do osobistego konfliktu pomiędzy 
skarżącą – Panią Gerlindą Ślusarczyk, a Panią Jolantą Sokołowską, w wyniku którego wyrażona została 
przez Panią Jolantę Sokołowską prywatna opinia o Pani Gerlindzie Ślusarczyk.

Rada Gminy definitywnie stwierdza, iż powyższe działania nie powinny mieć miejsca na posiedzeniu 
organu uchwałodawczego, a charakter sprawy - stricte osobisty – nie powinien być przedmiotem obrad 
Rady.

Tym samym również i samo rozpatrzenie skargi nie powinno podlegać załatwieniu przez Radę Gminy. 
Skarga bowiem dotyka sfery osobistej skarżącej, a zatem ma charakter cywilnoprawny.

Według polskiego porządku prawnego sprawy dotyczące spraw cywilnoprawnych podlegają rozpatrzeniu 
tylko i wyłącznie przez sąd cywilny.

Mając powyższe na uwadze Rada uznaje się za nieupoważnioną do rozpatrzenia wniesionej skargi, i w 
tym znaczeniu skargę należy uznać za nieuzasadnioną, albowiem skierowaną do niewłaściwego organu.

Rada również nie ma żadnych kompetencji do ingerowania w stosunek pracy Pani Jolanty Sokołowskiej, 
czynności pracodawcy bowiem należą do kompetencji Wójta.
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