
UCHWAŁA NR IX/54/2015
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz. 
594 ze zm. / oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm. / uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Pana Józefa Boduszka zam. Pawłów 39 jest bezzasadna 
z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Przedmiotową uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Pan Józef Boduszek zam. Pawłów 39 w dniu 27.07.2015 r. złożył skargę do Wójta Gminy Nowy Korczyny 
dotyczącą nieprawidłowości przy realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 
pod kierownictwem Sławomir Wawrzeniec Projektach z POKL. 
Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 r. realizuje projekty systemowe na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy 
Korczyn.”
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach co roku ogłasza nabór wniosków na realizację 
powyższych projektów. Wniosek o dofinasowanie projektu jest przygotowywany w Generatorze Wniosków 
Aplikacyjnych w oparciu o obowiązujące „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, oraz Szczegółowy Opis Priorytetów 
POKL. 
Każdy wniosek składany przez tut. OPS o dofinansowani projektów POKL był pozytywnie oceniany pod 
względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym przez ŚBRR w Kielcach. 
Ponadto w trakcie realizacji Projektu co Kwartał składany jest do ŚBRR w Kielcach Wniosek Beneficjenta 
o Płatność, w którym na bieżąco przedstawia się poszczególne etapy realizacji Projektu min. postęp finansowy, 
postęp rzeczowy realizacji projektu, rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego oraz planowany 
przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku. 
Ponadto w 2012 r. 2013 r. w 2015 r. (obejmujący rok 2014 i 2015) została przeprowadzona kontrola projektu pn. 
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn.” przez pracowników 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach uwzględniając: 
-prawidłowość rozliczeń finansowych, 
-kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu, 
-sposobu rekrutacji uczestników projektu, 
-sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, 
-zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność, -poprawności udzielania zamówień publicznych, 
-poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej kwoty 
14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP, 
-poprawności udzielania pomocy publicznej, 
-prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 
-zapewnienia właściwej ścieżki audytu, 
-sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu akt sprawy (protokołów pokontrolnych) na posiedzeniu w dniu 
24.08.2015 r. ustaliła, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prawidłowo realizuje projekty 
systemowe w ramach POKL. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 
nie potwierdziło zasadności zarzutów określonych w skardze. W tych okolicznościach przedmiotową skargę należy 
uznać za bezzasadną. 
Pouczenie: Poucza się jednocześnie skarżącego o treści art. 239 § 1 KPA zgodnie z którym: „W przypadku gdy 
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na 
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 
skarżącego.”
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