
Uchwała nr XXVI/246/2013 

Rady Gminy Pokój  

z dnia 28 października 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 z późn.zm.) 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 17.03.2013 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 XXVI/246/2013 

Rady Gminy Pokój  

z dnia 28 października 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 w 

Pokoju  zarzuca, że odmówiono mu dowozu w dniu 02.09.2013 r. do Poradni Chirurgii 

Naczyń w Opolu.  

Dowóz do szpitala nie jest zadaniem ośrodków pomocy społecznej                                      

i nie może być finansowany ze środków GOPS. W myśl ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)  jest to zadanie zakładów opieki 

zdrowotnej. Zgodnie z art.41 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy „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”. Ponadto zgodnie z Kodeksem Rodzinnym  

i Opiekuńczym rodzina jest zobowiązana do zapewnienia niezbędnej opieki najbliższym 

członkom rodziny. 

 Grzecznościowo, łącząc wyjazd Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pokoju w sprawach służbowych do Opola w dniu 02.09.2013 r., obiecano Panu (…) dowóz 

do Opola. Ze wcześniejszych informacji wynikało, że miał to być dowóz do szpitala. Pan (…) 

żądał, aby ktoś udał się z nim na wizytę do specjalisty, ponadto okazało się, że wizyta w 

Poradni została zaplanowana na godzinę późniejszą niż wcześniej informowano. Sytuacja ta 

sprawiła, że ze względu na terminowe spotkanie Kierownika GOPS nie było możliwości 

udzielenia pomocy (…) polegającej na dowiezieniu go do szpitala.  

W piątek, 30.08.2013 r., Pan (…) został poinformowany o możliwości dowiezienia do Opola i 

konieczności powrotu we własnym zakresie, na co wyraził zgodę.  

W poniedziałek, 02.09.2013 r.,  zażądał aby Kierownik GOPS nie tylko zawiozła go do 

poradni i przywiozła do domu, ale również, aby poszła z nim do gabinetu. Kiedy okazało się 

to niemożliwe do zrealizowania (…) zrezygnował z wyjazdu  

do specjalisty i poinformował, że złoży skargę do Starostwa Powiatowego w Namysłowie 

oraz do Wojewody Opolskiego.  

 W dalszej części skargi (…) zarzuca, że otrzymał jedynie 50 zł pomocy finansowej 

oraz  że nie osiąga dochodów z gospodarstwa rolnego. Sprawa obliczania dochodu 

wyjaśniana była wielokrotnie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego 

ustalono, że Pan (…) 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 Pana (…).  

W myśl artykułu 9 ustawy przyjmuje się, że z hektara przeliczeniowego uzyskuje się 

dochód miesięczny w wysokości 194,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.)  

od 1 października 2012 r. dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 250,00 zł.  

Dochód z gospodarstwa oblicza się w sposób ryczałtowy i obowiązujące przepisy nie 

przewidują możliwości ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego w wysokości innej niż 

ustalona w tych przepisach ze względu na nieuzyskiwanie faktyczne dochodów z tego tytułu. 

Sprawa doliczania dochodu z gospodarstwa rolnego była już rozpatrywana w latach 

poprzednich przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, które uznało, że dochód 

obliczany jest prawidłowo.  

  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. Pan (…) nie kwalifikuje się do pomocy w ramach 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ponieważ również 

przekracza ustanowione kryterium. Faktem jest, że skarżący otrzymał dwie decyzje 

odmawiające udzielenia pomocy, ze względu na brak środków, a następnie na każdy złożony 

wniosek otrzymał pomoc finansową. Do dnia złożenia skargi była to łączna kwota 150,00 zł 

(dwie decyzje) i w tym czasie rozpatrywany był kolejny wniosek, również rozpatrzony 

pozytywnie – 100,00 zł (przed wpłynięciem skargi).  

Pan (…) jest permanentnie niezadowolony i od pewnego czasu pisze skargi na 

działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pokoju do różnych instytucji. We wszystkich pismach zarzuca, że nie nikt go nie odwiedza  

i nie interesuje się nim od dawana. Z uwagi na zachowanie Pana (…) oraz pomówienia o brak 

zainteresowania sytuacją życiową na wywiady środowiskowe zawsze jeździ dwóch 

pracowników GOPS w Pokoju, a każdorazowy wniosek jest rozpatrywany  

i każdorazowo wydawana jest decyzja administracyjna.  



Przed podjęciem niniejszej uchwały, w trakcie sesji w dniu 28 października 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. 


