
UCHWAŁA XIV/119/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Skoroszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2020 poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U.2020.0.256) Rada Gminy Skoroszyce uchwala co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi złożonej,  na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Gminy Skoroszyce, dotyczącej bezpodstawnego wszczęcia procedury Niebieskiej Karty i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zarzutów postawionych 
w skardze uznaje się skargę za bezzasadną 

§ 2.  

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do powiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Uzasadnienie

1. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Skoroszyce postępowała zgodnie
z przepisami prawa w związku z procedurą zakładania Niebieskiej Karty.

2. Wszczęcie procedury NK następuje automatycznie po przyjęciu zgłoszenia od osobyposzkodowanej.

3. Rozpoczęcie procedury NK nie jest wyrokiem lecz podejrzeniem, które trzeba wyjaśnić w odpowiednim
toku postępowania.

4. Art. 9a. Zespół interdyscyplinarny - Dz.U.2020.0.218 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa kto i w jaki sposób może uczestniczyć w posiedzeniach
komisji:

1). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach
pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2). Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
3). W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
I) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
II) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
III) Policji;
IV) oświaty;
V) ochrony zdrowia;
VI) organizacji pozarządowych.
4). W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
5). W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów
innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6). Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród
jego członków.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzamy, że wszystkie osoby obecne na posiedzeniu komisji
interdyscyplinarnej mają odpowiednie kompetencje.

7). Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące. W naszej Gminie komisja spotyka się minimum 1 raz w miesiącu i na każde spotkanie
wzywane są osoby podejrzane o dokonywanie przemocy i zapraszane osoby będące potencjalnymi
ofiarami przemocy. Jeżeli którakolwiek ze stron nie może uczestniczyć w posiedzeniu, to tok postępowania
będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach.

Z UWAGI NA POWYŻSZE SKARGĘ UZNANO ZA BEZZASADNĄ.
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