
 

Uchwała nr XXV/232/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

w sprawie skargi (…)  

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 dnia 24.06.2013 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/232/2013 

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 złożonej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zarzuca, że odmówiono mu dowozu do szpitala. Dowóz do szpitala nie jest zadaniem 

ośrodków pomocy społecznej i nie może być finansowany ze środków GOPS. Kwestię tę 

reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. z późn. zm.) i jest to zadanie zakładów 

opieki zdrowotnej. Zgodnie z ust. 2 wyżej cytowanego artykułu „Świadczeniobiorcy, na 

podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku 

dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, 

w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we 

właściwym zakresie, i z powrotem”. 

 Pomoc udzielana jest na wniosek. (…) przez pewien czas nie wnioskował o pomoc. Po 

otrzymaniu pisma od Wojewody Opolskiego z dnia 27.05 .2013 r. pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w dniu 03.06.2013 r. udali się do (…) w celu 

rozpoznania aktualnej sytuacji. W tym dniu, podczas przeprowadzania wywiadu (…) złożył 

podanie o udzielenie pomocy finansowej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego ustalono, że (…) prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Na jego 

dochód składają się: emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym oraz dochód z 

gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,6255 ha przeliczeniowego. Łączny dochód przekracza 

kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej zgodnie z art. 8. ust.1. pkt.1 Ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), które 

wynosi 542,00 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu  

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 

jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 

społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 Odliczenia od dochodu stanowią katalog zamknięty i nie wlicza się do niego zajęć 

komorniczych, które pomniejszają dochód (…). 



  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259  

z późn. zm.) „pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom  

i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy o pomocy społecznej. (…) nie kwalifikuje się do pomocy w ramach programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponieważ również przekracza 

ustanowione kryterium. Jednakże mając na uwadze sytuację wnioskodawcy decyzją  Nr  

GOPS.5012.SP.133.2013 z dnia 21.06.2013 przyznano pomoc  w  formie specjalnego zasiłku 

celowego na zakup opału i żywności w wysokości 100,00 zł. 

 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. 

  

 


