Uchwała Nr XXIX/239/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie skargi z dnia 13.02.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala,
co następuje:

§1
Rada Gminy Pokój, po rozpatrzeniu skargi z dnia 13.02.2017 r. na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za uzasadnioną.

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

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr XXIX/239/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 maja 2017 r.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY POKÓJ
Z DNIA 20.04.2017 r.
w sprawie skargi (…) na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokoju Panią Edytę Hyllę.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój, po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy
przedmiotowej skargi na posiedzeniu w dniach 20-28.04.2017 r., stwierdza iż skarga jest
uzasadniona.
Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia odnośnie skargi na Kierownika GOPS-u Panią Edytę
Hyllę, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Pokoju dnia 14.02.2017 r.
Komisja Rewizyjna w celu wyjaśnienia przedstawionych w skardze zarzutów przeprowadziła
rozmowy wyjaśniające z następującymi osobami :
- Panią Kierownik GOPS-u Edytą Hyllą
- (…)
- (…)
- (…)
- Panią Wójt Barbarą Zając
W wyniku analizy przedmiotowej skargi komisja ustaliła, że Pani Kierownik GOPS-u
nie zareagowała właściwie na zgłoszenie podejrzeń ojca o stosowaniu przemocy wobec małoletnich
dzieci. Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzeniu rozmów może stwierdzić, że Pani
Edyta Hylla nie zobowiązała podległych sobie pracowników do przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego dotyczącego przemocy w rodzinie, nie zgłosiła zaistniałego problemu na policję
ani do komisji interdyscyplinarnej. Potwierdzają to rozmowy wyjaśniające oraz brak adnotacji w
dokumentacji GOPS-u i Szkoły Podstawowej w Pokoju. Uważamy, że Kierownik GOPS po

zgłoszeniu problemu dotyczącego podejrzeń przemocy w rodzinie, powinien bezzwłocznie
zareagować.
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu całej sprawy, zważając na fakt że sprawa dotyczy
małoletnich dzieci, zobowiązuje Wójta Gminy do zapoznania się z sytuacją rodziny (…) oraz
zastosowanie wszelkich dostępnych narzędzi, jakimi dysponuje GOPS w celu objęcia pomocą ww.
rodziny oraz monitorowania jej do momentu zakończenia sprawy w sądzie. W celu
zmniejszenia/wyeliminowania podobnych sytuacji wnioskuje się o wzmożenie nadzoru przez Wójt
Gminy nad działalnością GOPS.
Wobec powyższego Komisja zajęła stanowisko, iż skarga w przedmiotowej sprawie j e s t
u z a s a d n i o n a .

