
Uchwała Nr XXV/196 /2009 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 08 lipca 2009 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.229 pkt 3, art.237 i art. 238 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu skargi Pani Justyny Brzozowskiej 

 

Rada Gminy Zębowice  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę pani Justyny Brzozowskiej z dnia 05 czerwca  2009 r. na 

działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Zębowicach , zarzucającej 

złe traktowanie petentów przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zębowicach z przyczyn podanych w uzasadnieniu , stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego  o sposobie 

załatwienia skargi . 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi z życia z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

                                                                               Załącznik  do uchwały Nr XXV/ 196 /2009 

                                                                               Rady Gminy Zębowice 

                                                                               z dnia 08 lipca 2009 r. 

 

 

 

Po zbadaniu argumentów podnoszonych w skardze należy stwierdzić, że działanie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach było prawidłowe i odpowiadało standardom 

określonym w przepisach o pomocy społecznej. Powyższe stwierdzenie wynika w 

szczególności z faktu niestwierdzenia jakiegokolwiek „torpedowania” pomocy czy wsparcia 

dla skarżącej „przez przemożny wpływ teściowej na pracowników Ośrodka.”  Nie stwierdzam 

tym bardziej faktu „kupowania” posłuchu i posłuszeństwa  tych pracowników przez 

wspomnianą teściową .                                                                                                                               



Zresztą sama skarżąca zaznacza  w skardze ,że „są to li tylko moje domysły „ 

Ustalono fakty związane z kwestią zrefundowania przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zębowicach pomocy na zakup niezbędnych leków i innych kosztów 

związanych z leczeniem skarżącej. Stwierdzono,że skarżąca została uprzednio prawidłowo 

poinformowana o możliwości uzyskania pomocy w tym zakresie w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Radłowie i jej refundacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zębowicach  

Prawidłowe również były działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach w zakresie 

udziału w postępowaniu męża skarżącej - dokonano wnikliwych ustaleń dotyczących jego 

sytuacji majątkowej , jak również relacji między małżonkami  w zakresie koniecznym do 

udzielenia pomocy. 

W końcu skarżąca została poinformowana  o możliwości wystąpienia ze stosownym 

roszczeniem do sądu  w celu realizacji jej praw od osób zobowiązanych do świadczeń wobec 

niej. 

      Działanie kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zębowicach w 

odniesieniu  do Pani Justyny  Brzozowskiej   jest ze wszech miar staranne i prawidłowe , w 

pełni odpowiadające  standardom przepisów o pomocy społecznej . Świadczą o tym działania 

podjęte przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.  

      Tj.:W dniu 21 kwietnia 2009 r. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zębowicach otrzymał telefon od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Radłowie w sprawie Pani Justyny Brzozowskiej , która jest mieszkanką naszej gminy, a 

obecnie przebywa u swoich rodziców  w Wichrowie gm. Radłów w sprawie zrefundowania 

pomocy na zakup niezbędnych leków i koszty związane z leczeniem z powodu poważnej 

choroby Pani Justyny Brzozowskiej .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

W tym samym dniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach zgłosiła się 

także  Pani Justyna Brzozowska , oświadczając ,że została odwieziona przez męża do 

rodziców do Wichrowa , którzy w obecnej chwili są zmuszeni jej pomagać finansowo  

ponieważ mąż pozostawił ww bez środków do życia . Pani Justyna Brzozowska została 

pouczona przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach o 

możliwości ubiegania się o świadczenia alimentacyjne od męża poprzez złożenie wniosku o 

ustalenie alimentów w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, otrzymała również dokumenty 

dotyczące ustalenia stopnia niepełnosprawności dla ww z uwagi na problemy zdrowotne. 

Dokumenty powyższe miały zostać wypełnione przez lekarza prowadzącego – lekarz 

pierwszego kontaktu .                                                                                                                                           

Pani Justyna Brzozowska nie złożyła wniosku o pomoc w Gminnym Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zębowicach , lecz pytała o jej uzyskanie w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Radłowie , z rozmowy przeprowadzonej z kierownikiem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radłowie zostało ustalone ,że zrefundujemy udzieloną jej pomoc 

finansową na koszty związane z leczenie i zakupem leków  jeżeli będzie to konieczne,oraz że 

będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy z mężem pani Justyny Brzozowskiej  dla 

potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie. Pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zębowicach nawiązali kontakt telefoniczny z mężem Pani Justyny 

Brzozowskiej Panem Arkadiuszem Brzozowskim , który oświadczył w rozmowie 

telefonicznej ,że jak będzie  to tylko możliwe to zgłosi się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zębowicach w celu udzielenia obszernych  wyjaśnień w powyższej sprawie.  

W dniu 19 czerwca 2009 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach zgłosił 

się Pan Arkadiusz Brzozowski oświadczając ,że odwiózł żonę do jej rodziców na jej własną 

prośbę i w celu  udzielenia opieki w czasie jej  choroby, ponieważ sam musiał wyjechać na 

kontrakt do pracy w Holandii . Pan Arkadiusz Brzozowski oświadczył,że zarabia 1,000,00 

euro miesięcznie i na wspólne konto bankowe przekazuje żonie 200,00euro miesięcznie na 



leczenie i zakup niezbędnych leków . Oświadczył również ,że nie może zrezygnować z 

zatrudnienia za granicą ponieważ podpisał kontrakt przed chorobą żony. Małżonka o tym 

wiedziała , a także nie ma zamiaru od niej odchodzić , zaakceptował również jej problemy 

zdrowotne i wie ,że ma obowiązek  utrzymywania żony i chce z tego się wywiązywać  ,co 

zadeklarował w oświadczeniu potwierdzając je własnoręcznym podpisem.  

Również dnia 19 czerwca 2009 r. został sporządzony wywiad środowiskowy , który zgodnie z 

kompetencjami zostanie przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie 

w celu udzielenia wsparcia finansowego Pani Justynie Brzozowskiej. 

 


