
UCHWAŁA NR XXIII/213/2013 

RADY GMINY POKÓJ  

Z DNIA 20 MAJA 2013 r. 

 

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pokój 

oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

 

Na podstawie ar. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 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 2013r. 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 dnia 11.04.2013 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  XXIII/213/2013 

Rady Gminy Pokój  

z 20 maja 2013 r.  

 

 

Uzasadnienie  

do uchwały w sprawie skargi (…) na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju    
          

Sprawa umieszczenia (…) w DPS w Kamiennej toczy się od ponad roku, przy czym (…) 

sam dokonał wyboru domu pomocy, w którym ma być umieszony jego syn (…). 

W dniu 13 grudnia 2013 r. wpłynął do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pokoju wniosek (…) o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.  Wszczęte zostało 

postępowanie administracyjne, czyli przeprowadzony został wywiad środowiskowy  

z (…)  (informacji udzielał (…), natomiast wywiad w jego obecności podpisał (…) oraz 

zgromadzony został komplet dokumentów  - zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o 

niepełnosprawności, oświadczenia, opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o 

skierowanie do DPS, przeprowadzono wywiad środowiskowy cz. II (dotyczący sytuacji 

materialnej wstępnych i zstępnych osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej) 

oddzielnie z (…) oraz oddzielnie z (…), do wywiadów tych należało zgromadzić dokumentację 

potwierdzającą wysokość uzyskiwanych dochodów oraz informacje na temat 

niepełnosprawności. 

6 lutego 2012 r.  wydana została decyzja nr GOPS.DPS.8226.2.2012.I kierująca Pana (…) 

do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej oraz decyzja nr GOPS.DPS.8226.3.2012.II 

ustalająca odpłatność dla (…)  za pobyt w placówce. Obydwie decyzje zostały skierowane do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, jako organu właściwego do wydania 

decyzji o umieszczenie w domu pomocy społecznej. W dniu 22.02.2012 roku Kierownik 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Namysłowie  wydał decyzję Nr 

PCPR.8170.4.465.2012  o umieszczeniu (…) w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej, 

natomiast w dniu 28.02.2012 roku otrzymał on zaproszenie do przybycia do placówki. Pomimo 

wielu rozmów (…)  nie umieścił syna w placówce i dnia 18.06. 2012 roku Kierownik PCPR w 

Namysłowie wydał kolejną decyzję Nr  PCPR.81.70.1W.1421.2012 stwierdzającą wygaśnięcie 

decyzji o umieszczeniu (…) w DPS. 

Ponownie pismem z dnia 21.09.2012 roku (…) zwrócił się zarówno do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie o przyznanie opieki nad niepełnosprawnym synem (…) oraz nad nim samym, 

bądź skierowanie do domu pomocy społecznej w Kamiennej.  Starosta Namysłowski przekazał 

sprawę zgodnie właściwością do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju oraz do 

Wójta Gminy Pokój.  

Ponownie wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Zgromadzono dwa komplety 

dokumentów dla (…) oraz (…) .  W dniu 19 października 2012 roku wydana została decyzja nr 

GOPS.DPS.8226.18.2012.I kierująca Pana (…) do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej oraz 

decyzja nr GOPS.DPS.8226.19.2012.II o ustaleniu odpłatności za pobyt.  Komplet dokumentów 

został przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. Kierownik PCPR 



w dniu 05.11.2012 roku wydał decyzję Nr PCPR.8170.17.2289.2012 o umieszczeniu (…) w 

Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej.  

19 października 2012 roku wydana została również decyzja nr 

GOPS.DPS.8226.20.2012.I odmawiająca 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 wydanego przez lekarza 

pierwszego kontaktu ustalono, że (…) 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. Do tej pory nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie.  

Pan (…) pomimo pozytywnej decyzji o umieszczeniu syna (…) w Domu Pomocy 

Społecznej w Kamiennej nie skorzystał z możliwości umieszczenia syna w placówce 

i nie zgłosił się w wyznaczonym terminie w na pobyt. W związku z powyższym Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie ponownie w dniu 12.02.2013 r. wydał 

decyzję Nr PCPR.8170.IW.272.2013 o wygaśnięciu decyzji z dnia 05.11.2012 r.  

o umieszczeniu w DPS w Kamiennej.  

Pan (…) telefonicznie zgłosił pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pokoju, że z powodu urazu kolana po upadku jest zmuszony w dniu 23.02.2012 udać się do 

szpitala w Opolu, gdzie poddany zostanie operacji. Jednocześnie prosi o umieszczenie syna (…) 

w Domu Pomocy Społecznej  w Kamiennej. W dniu 25.02.2013 roku starszy pracownik socjalny 

Małgorzata Konat oraz p.o. Kierownika Edyta Hylla udały się do miejsca zamieszkania Pana 

(…), który w obecności swojej siostry (...) podpisał samodzielnie podanie o umieszczenie w 

Domu Pomocy Społecznej, wywiad środowiskowy oraz stosowe oświadczenia. Sprawę 

potraktowano priorytetowo i w tym samym dniu wydana została decyzja nr 

GOPS.DPS.5026.2.2013 o skierowaniu (…) do Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej oraz 

decyzja Nr GOPS.DPS.5026.3.2013 ustalająca odpłatność za pobyt w placówce. Komplet 

dokumentów przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. 

Kierownik PCPR w dniu 25.02.2013 r. wydał decyzję nr PCPR.8170.4.350.2013 o umieszczeniu 

Pana (…) w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. 

Do swojej skargi (…) dołączył kserokopię decyzji w sprawie uchylenia prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego  dla syna (…). 

 Na dochód (…) składa się renta socjalna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Do czasu 

umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej zasiłek ten na podstawie decyzji z 2005 r. pobierał 

(…). Zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) „Postępowanie  

w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy”, który  

w myśl wyżej cytowanej ustawy art. 3 pkt. 11 – „oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie 

rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne”. Od 25.02.2013 roku miejscem zamieszkania 



(…) jest Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej, a tym samym organem właściwym jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Namysłowie wyznaczony przez Starostę Namysłowskiego do 

prowadzenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych.  

 

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju są zgodne z obwiązującym 

prawem i nie naruszają godności (…), który zawsze traktowany jest z należytym szacunkiem, 

pomimo wielu skarg, szykan oraz gróźb kierowanych zarówno pod adresem kierownika i 

pracowników GOPS w Pokoju oraz pod adresem Wójta i niektórych pracowników Urzędu 

Gminy Pokój.  

 

 Przed podjęciem niniejszej uchwały, w trakcie sesji w dniu 20.05.2013 r., Rada Gminy 

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

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


