
                                              Uchwała Nr  X/42/2015
                                    Rady   Gminy  Solec-Zdrój
                                  z dnia  29 czerwca 2015 roku

w  sprawie  przekazania  skargi

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)  oraz 
art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego 
(tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 267; zm.: 2014 r. poz. 183; 2015 r. poz. 211 i 702)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazuje się, zgodnie z właściwością, Wójtowi Gminy Solec-Zdrój do rozpatrzenia 
skargę Pana Sylwestra Kuracińskiego w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania 
o przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała podlega doręczeniu Skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

Przewodniczący Rady
    Paweł Patrzałek



                                                                                   Załącznik do uchwały Nr X/42/2015
                                                                                               Rady Gminy Solec-Zdrój 

                                                                                                 z dnia 29 czerwca 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 15 czerwca 2015 roku do Rady Gminy Solec-Zdrój wpłynęła skarga Pana Sylwestra 
Kuracińskiego skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a zatytułowana „Skarga na 
czynności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju”. Zgodnie z tytułem skargi SKO 
przekazało ją do Rady Gminy Solec-Zdrój jako organu właściwego do rozpatrywania skarg na 
działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie jednak z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Gminy Solec-Zdrój zadania z zakresu realizacji świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a więc przedmiotu 
skargi, leżą w kompetencji Referatu Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i są 
załatwiane przez pracownika tego właśnie Referatu. Zgodnie z załączonymi do skargi  dokumentami w
trakcie  załatwiania spraw przez Pana Sylwestra Kuracińskiego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Solcu-Zdroju nie podejmował żadnych urzędowych czynności. Stąd też zgodnie z właściwością 
skarga podlega przekazaniu Wójtowi Gminy jako Pracodawcy osób podejmujących czynności objęte 
skargą,  z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Skarżącego.




