
UCHWAŁA NR XIV/174/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506. 
1309) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 1629 i Dz.U. z 2019 r., poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Skargę pana Z. G z dnia 11 września 2019 r.:

1) w części dotyczącej nie udzielenia w terminie 30 dni odpowiedzi na wniosek skarżącego, uznaje się, 
że odpowiedź z przyczyn techniczno-organizacyjnych  udzielono 3 dni po obowiązującym terminie,

2) w części dotyczącej wypłacania świadczeń alimentacyjnych bez kontroli realizacji wyroku rozwodowego, 
zasądzającego alimenty na wnuka skarżącego – rozpatrzyć jako bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 
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Uzasadnienie

W dn. 9.09.2019 r. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła
informacja od skarżącego, iż chce on osobiście przedstawić Radzie Gminy Lubicz skargę na Wójta Gminy
Lubicz. W dn. 11 września br. odbyło się spotkanie podczas, którego pan Z. B. przedstawił radnym historię
oskarżenia swojego syna, którego reprezentował, o niepłacenie alimentów na rzecz wnuka,
zamieszkującego na terenie gminy Lubicz oraz złożył ustnie do protokołu skargę na:

- brak odpowiedzi wójta na wniosek w terminie 30 dni;

- bezprawnie wypłacany zasiłek alimentacyjny, bez weryfikacji wywiązywania się z wyroku
rozwodowego przez matkę wnuka, która uniemożliwiała spotkania dziecka z ojcem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się ze sprawą, wysłuchaniu skarżącego, opinią radcy
prawnego, jak i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ustaliła, iż:

- wniosek skarżącego o informacje dotyczące wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubiczu alimentów na rzecz wnuka, wpłynął do Urzędu Gminy Lubicz poprzez elektroniczną skrzynkę
podawczą w dn. 07.08.2019 r., natomiast z przyczyn techniczno-organizacyjnych odpowiedź została
przesłana wnioskodawcy w dn. 10.09.2019 r., a więc 3 dni po obowiązującym terminie;

- organ gminy rozpatrując wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego opiera się
na dokumentach urzędowych w postaci wyroku Sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenia od
Komornika Sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
W kompetencji organu właściwego wierzyciela, tj. Wójta Gminy Lubicz nie leży badanie czy Strony
wyroku rozwodowego, w którym m. in. zasądzono alimenty, wykonują inne zobowiązania nałożone na nie
przez Sąd. Organ wydający decyzję w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie jest
właściwym do egzekwowania innych obowiązków poza alimentacyjnym.

W związku z powyższymi ustaleniami, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaproponowała:

- w części dot. przekroczenia terminu odpowiedzi na wniosek – rozpatrzyć skargę jako zasadną;

- w części dot. wypłaty świadczeń alimentacyjnych na wnuka skarżącego przez GOPS w Lubiczu –
rozpatrzyć skargę jako bezzasadną.

Rada Gminy Lubicz, po przeanalizowaniu sprawy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, postanowiła podzielić ustalenia komisji.
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