
 

Uchwała nr XXV/231/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

w sprawie skargi Pana (…)  

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) w związku z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Uznaje się za  n i e u z a s a d n i o n ą  skargę (…) z 18.06.2013 r. w całości, z 

przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Skarga podlega odmownemu załatwieniu. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pokój, zobowiązując go 

do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały 

 nr XXV/231/2013 

Rady Gminy Pokój  

z dnia 6 września 2013 r. 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie skargi (…) 

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 

Pan (…) w skardze z dnia 18.06.2013 r.  odnosi się do   decyzji Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pokoju  odmawiającej jego skierowania do Domu Pomocy Społecznej 

w Kamiennej. W dniu 19 października 2012 roku wydana została decyzja                                                       

nr GOPS.DPS.8226.20.2012.I odmawiającą umieszczenia (…) w Domu Pomocy Społecznej 

w Kamiennej na podstawie art. 54. ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) . W myśl cytowanego art.  „Osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej”. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby kierowanej do 

DPS, wydanego 25 września 2012 roku przez lekarza pierwszego kontaktu ustalono, że Pan 

(…) nie wymaga całodobowej opieki, ponieważ jest osobą samoobsługującą się. Od decyzji 

strona złożyła odwołanie do Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu. Starostwo Powiatowe przekazało odwołanie, zgodnie z 

właściwością, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze decyzją nr SKO.I/40/3266/2012/ps z dnia 22.04.2013 r. postanowiło uchylić 

zaskarżoną decyzję w całości i przekazać do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

Od tej decyzji (…)  również się odwołał.  Do tej pory nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie.  

W okresie od 01.01.2010 r. do 21.06.2013 r. wydano 43 decyzje przyznające pomoc w 

formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości od 50 zł do 350 zł. W tym okresie Pan (…) 

otrzymał 5 decyzji odmawiających przyznania pomocy  

w formie specjalnego zasiłku celowego z powodu braku środków finansowych, w tym 2  

w 2013 roku. Od lutego do maja bieżącego roku strona nie składała podań o udzielenie 

pomocy.  Z uwagi na zachowanie Pana (…) oraz pomówienia o brak zainteresowania sytuacją 

życiową na wywiady środowiskowe zawsze jeździ dwóch pracowników GOPS  

w Pokoju.  

Przed podjęciem niniejszej uchwały, w trakcie sesji w dniu 06.09.2013 r., Rada Gminy 

Pokój wysłuchała wyjaśnień Pani E.Hylli, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju i powyższą skargę uznała za    n i e u z a s a d n i o n ą. 

 

 


