
UCHWAŁA NR LIV/395/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kosakowie i jednocześnie Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

        Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 

oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Pana K.S. z dnia 12.04. 2021 roku na działalność 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie i jednocześnie 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 

stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 



Załącznik do Uchwały Nr LIV/395/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 25 maja 2021 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pan K.S. złożył skargę na działalność Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kosakowie oraz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 

12.04.2021 r.: 

„składam skargę na GOPS Kosakowo i Zespół Interdyscyplinarny Kosakowo do Rady 

Gminy Kosakowo, jednak nie w zakresie co do tej chwili obecnej w/w organy zrobiły, tylko 

skargę na to czego do tej pory nie zrobiły, w tym m.in. nie złożyły zawiadomienia                               

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 304 kpk oraz o wszczęcie postępowania                      

z urzędu przez sąd opiekuńczy z art. 572 i 572 kpc oraz art. 100 kro.” 

 Po wstępnym ustaleniu  przedmiotu skargi komisja zwróciła się do Dyrektor 

Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej pełniącej jednocześnie obowiązki Przewodniczącej 

Zespołu Interdyscyplinarnego o  zajęcie stanowiska wobec  zarzutu nie złożenia 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 304 kpk o wszczęcie 

postępowania z urzędu przez sąd opiekuńczy z art. 572 kpc oraz art. 100 krio, a także wniosku 

o wystąpienie do sądu opiekuńczego   o  Asystenta Rodziny z urzędu. 

W świetle dostarczonych wyjaśnień zawartych w pismach GOPS.PS.4130-30/20-21                 

z dnia 14.05.2021 r. i  GOPS. K-0000-11/20 z 14.05.2021 r. oraz dodatkowych  pism 

uzupełniających GOPS. PS.4130- 30/21 z 24.05. 2021r. i GOPS.K-0000-11/20                                        

z 24.05.2021 r., komisja ustaliła przyczyny, które spowodowały, iż zarówno Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 

nie złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 304 k.p.k.                          

o wszczęcie postępowania z urzędu przez Sąd opiekuńczy z art. 572 k.p.c. 

Przywołany przez Skarżącego art. 304 k.p.k. był  przez w/w gminne jednostki 

organizacyjne  interpretowany w kontekście art. 240 k.k., który to jednoznacznie wskazuje,                   

iż dopiero posiadanie wiarygodnej wiadomości o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu                

lub dokonaniu czynu zabronionego winno stanowić podstawę złożenia przez instytucję 

państwową zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie okoliczności 

zdaniem Dyrektor GOPS i Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie zaistniały             

w przedmiotowej sprawie. 

Zarówno GOPS jak i Zespół Interdyscyplinarny posiadając jednostronne twierdzenia              

i opinie Skarżącego i nie dysponuje wiarygodną wiedzą na temat faktycznego popełnienia 

przestępstwa, która mogłaby stanowić podstawę prawną do powiadomienia o tym                              

z tzw. ,,urzędu” prokuratora lub policję. 



Ponadto komisja ustaliła, że obie w/w jednostki organizacyjne złożyły w trybie                  

art. 100 krio w dniu 30.03.2021 r. ponownie wniosek do Sądu Rejonowego w Wejherowie              

o wgląd w sytuację rodziny Skarżącego przez Sąd  opiekuńczy. W świetle aktualnych ustaleń, 

sprawa w tym zakresie została przekazana do Sądu Rejonowego w Kwidzynie, który                      

w ramach prowadzonego postępowania dokona faktycznych ustaleń i wyda stosowne 

zarządzenia w trybie art. 109 krio. 

Biorąc pod uwagę przekazane przez Dyrektor GOPS  oraz Przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego na piśmie wyjaśnienia dotyczące braku zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 304 k.p.k. oraz podjęte działania na rzecz  wglądu w sytuację 

rodziny przez Sąd opiekuńczy uznaje przedłożoną skargę za bezzasadną. 

W związku z powyższym Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. skargę za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną                              

i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę                           

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. (art. 239 § 1 kpa). 


