
UCHWAŁA NR XIX/164/2012 

RADY GMINY POKÓJ  

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. 

 

w sprawie skargi na działalność  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wójta Gminy Pokój 

 

 

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

gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm./ po rozpatrzeniu 

skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz Wójta Gminy 

Pokój, złożonej przez (…) z uwzględnieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój 

względem tej skargi, Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:  

 

 

 

§  1 

 

1. Rada Gminy Pokój, po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 września 2012r. złożonej przez (…) z 

uwzględnieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój względem tej skargi 

uznaje, iż skarga jest  n i e u z a s a d n i o n a  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  XIX/164/2012 

Rady Gminy Pokój  

z dnia  28 grudnia 2012 r.  

 

 

STANOWISKO 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA 3 GRUDNIA 2012 ROKU 

 

w sprawie skargi (…) dotyczącej działalności Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój, po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy przedmiotowej 

skargi na działalność Wójta oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju 

na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2012 r.  stwierdziła, że skarga ta jest  n i e u z a s a d n i o n a. 

 

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

 

 W dniach 14.11.2012 r.  oraz 16.11.2012 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 

oraz Marszałka Województwa Opolskiego wpłynęły skargi (…) (skargi tej samej treści) na 

działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju. Skarżący zarzuca niewłaściwe obliczanie jego dochodu, nieprawidłowości przy montażu 

bojlera w jego domu oraz próbę „odebrania” mu niepełnosprawnego syna celem umieszczenia go 

w Domu Opieki Społecznej.  

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2012 r. dokonała analizy 

przedmiotowej skargi ustalając, co następuje: 

 Zarzut dotyczący niesłusznego uwzględniania dochodów z gospodarstwa rolnego do 

kryterium dochodowego, uprawniającego osobę w rodzinie do świadczeń pieniężnych jest 

nieuzasadniony. Działanie Kierownika GOPS w Pokoju było zgodne z prawem i poparte decyzją 

Wójta Gminy Pokój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 

dotyczącego wysokości podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. 

 Przedstawiony przez skarżącego zarzut montażu bojlera w jego mieszkaniu również 

Komisja uznała za nieuzasadniony. Sprawa ta dwukrotnie trafiła do Prokuratury Rejonowej w 

Kluczborku z siedzibą w Namysłowie i dwukrotnie prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia.  

 Dwie instytucje zaangażowane w montaż bojlera tj. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju postępowały  

właściwie, nie narażając skarżącego na jakiekolwiek koszty.  

 Mając na uwadze ciężką sytuację materialną oraz wiek (…) i problemy w sprawowaniu 

opieki nad niepełnosprawnym synem, GOPS poczynił starania mające na celu umieszczenie go w 

Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej i pokrywanie kosztów związanych z jego pobytem w tej 

placówce (3 tyś. zł). Skarżący nie skorzystał z pomocy Gminy w tym zakresie i nie wyraził 

zgody na umieszczenie syna w DPS w Kamiennej.  

 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko, iż skarga w przedmiotowej 

sprawie jest nieuzasadniona.  


