Uchwała Nr XXXIV/283/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala,
co następuje:

§1
Rada Gminy Pokój, po rozpatrzeniu skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując
go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr XXXIV/283/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV/283/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej
(….) korzysta z pomocy tutejszego ośrodka prawie systematycznie. W miesiącu styczniu
otrzymał pomoc finansową na zakup leków, w miesiącu lipcu na zakup żywności, w sierpniu na
naprawę i zakup grzałki do bojlera, w miesiącu wrześniu na zakup farb do pomalowania kuchni.
W miesiącu listopadzie( 24.11.2017 r) kontaktował się telefonicznie z ośrodkiem pomocy
społecznej i chciał rozmawiać z kierownikiem. Z uwagi na fakt że nie było mnie w tym czasie na
terenie ośrodka poproszono (…) aby oddzwonił. Kolejny telefon od (…) odebrał pracownik socjalny
Pani Marta Deptuła dnia 27.11.2017 r.. (…) poprosił o pomoc finansową na zakup opału. Z uwagi na
fakt że trudno jest się z nim porozumieć przez telefon , oddał słuchawkę (…) , która na co dzień gotuje
mu obiady. (…) powiedziała , że (….) jest uciążliwy, przychodzi do niej po opał i ciągle ma pretensje,
że mu się należy. Pracownik socjalny Pani Marta Deptuła poinformowała (…), że przyjedzie do niego
na wywiad środowiskowy. Dnia 29.11.2017 r. pracownicy socjalni Pani Danuta Gryl i Pani Marta
Deptuła przeprowadzili wywiad z (…). W momencie kiedy opuszczali jego dom (…) pytał czy
dostanie pieniądze , bo jak nie to napisze skargę. Pracownicy są pod ciągłą presją (…) ponieważ ciągle
grozi i zastrasza skargami.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o
konieczności jego przeprowadzenia, np. złożenia wniosku przez stronę lub inną osobę za zgodą osoby
zainteresowanej, co przewiduje art. 102 ust. 1 u.p.s. W sprawach niecierpiących zwłoki,
wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z
pomocy społecznej (§ 2 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia). Na podstawie przeprowadzonego wywiadu
pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z
niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy . W przypadku (…) żaden z terminów nie
został przekroczony. Ponadto kryterium dochodowe w pomocy społecznej na osobę samotnie
gospodarującą to kwota (…) zł, (…) przekracza to kryterium ponad 200% co kwalifikuje go tylko do
zasiłku specjalnego celowego. Ta forma zasiłku przyznawana jest wyłącznie osobom i rodzinom w
bardzo trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych. Pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości.
Podczas jednego z wywiadów na którym p.o. kierownika GOPS była u ww. z Panią Danutą
Gryl przyznał się że w 2016 r. wygrał kwotę 7000 zł. Nigdy wcześniej nie zgłaszał tego w ośrodku i
nadal korzystał z pomocy. Zebrane fakty i informacje ze środowiska wskazują jednoznacznie, że nie
wymaga on stałej pomocy finansowej. Stać go aby płacić za posiłki miesięcznie (…) 500 zł, regularnie
wysyłać kupony. Jak poinformował nas jeden z wnuków nie pokrywa on żadnych kosztów
związanych z opłatami. (…) zamieszkuje dom wspólnie z (…) i (...), z którymi pozostaje w ciągłym
konflikcie. .
Skarga (…) wpłynęła jeden dzień po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.
Pracownik socjalny jest zobligowany do wystawienia decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń w
terminie 30 dni.
W powyższej sprawie decyzja została wydana w dniu 18.12.2017 r., na podstawie której (…)
otrzymał węgiel i drewno.

