
Uchwała nr XVIII/155/2016 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi   

na Wójta Gminy i 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 2016 r. poz. 446)  w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) po rozpatrzeniu skargi (…) na Wójta Gminy oraz 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  w Pokoju, z uwzględnieniem stanowiska Komisji 

Rewizyjnej względem tej skargi, Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę (…) 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 XVIII/155/2016 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

 

S T A N O W I S K O   

KOMISJI  REWIZYJNEJ  

 

RADY GMINY POKÓJ  

Z DNIA 13 CZERWCA 2016 R. 

 

w sprawie skargi (…) na Wójta Gminy Pokój i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pokoju w związku z udzieleniem decyzji odmownej przyznania zasiłku 

celowego. 

 

 

 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój, po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy 

przedmiotowej skargi na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. stwierdza, iż skarga jest 

nieuzasadniona. 

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

 W dniu 31 maja 2016 r.  Rada Gminy skierowała do Komisji Rewizyjnej skargę (…) 

na Wójta Gminy Pokój i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w 

związku z udzieleniem decyzji odmownej przyznania zasiłku celowego na odmalowanie 

jednego pomieszczenia. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. dokonała analizy 

przedmiotowej skargi, ustalając co następuje: 

W opinii komisji skarga, z uwagi na swój zakres, nie dotyczy działalności Wójta 

Gminy Pokój, a wyłącznie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. 

Odnośnie poruszonych w skardze kwestii rzekomego fałszowania podpisów organem 

właściwym do ich rozpatrzenia jest sąd, a nie Rada Gminy. 

 W związku z przyjęciem zgłoszenia o udzielenie pomocy na odmalowanie jednego 

pomieszczenia przeprowadzony został wywiad środowiskowy przez pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz zebranej w 

postępowaniu administracyjnym dokumentacji ustalono, że łączny dochód (…) przekroczył 

ustawowe kryterium dochodowe  dla osoby samotnie gospodarującej, tym samym nie została 



spełniona podstawowa przesłanka do przyznania zasiłku celowego.  Nie zostało także 

wykazane, by sytuacja życiowa lub zdrowotna (…) uległa gwałtownemu pogorszeniu.  

 Ośrodki pomocy społecznej w pierwszej kolejności zabezpieczają wypłaty zasiłków 

dla osób spełniających kryterium dochodowe, dopiero w następnej kolejności, o ile pozostają 

wolne środki finansowe, przyznawane są np. specjalne zasiłki celowe. Priorytetem jest 

niesienie pomocy osobom nie posiadającym dochodu lub posiadającym dochód poniżej 

kryterium dochodowego, czy też udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.  

    W miesiącu kwietniu 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju 

dysponował kwotą 3.000,00 zł, którą przeznaczył w całości na wypłatę zasiłku celowego w 

związku ze zdarzeniem losowym - pożaru dla jednej rodziny. Poza tym świadczeniem nie 

przyznano zasiłków celowych czy specjalnych celowych. W miesiącu maju 2016 r. kwota 

3.000,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych zostanie 

przekazana drugiej rodzinie, która została dotknięta zdarzeniem losowym - pożarem.  

 Ponadto Komisja ustaliła, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

reagują w miarę możliwości na prośby (…) o pomoc i pomoc przyznawana jest adekwatnie 

do posiadanych środków.  

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że działania Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju są zgodne z prawem i zarzuty kierowane pod adresem 

Kierownika GOPS są bezpodstawne.  

 

Wobec powyższego Komisja zajęła stanowisko, iż skarga w przedmiotowej sprawie 

 j e s t   n i e z a s a d n a.  

 


