
U C H W A Ł A   NR  XXXVI/262/18              

R A D Y     G M I N Y      P  A  W  Ł  O  W  I  C  Z  K  I 

z dnia 18 października 2018 r. 

 

w  sprawie :  załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  

           Społecznej w Pawłowiczkach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 229, pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), RADA  GMINY 

PAWŁOWICZKI 

u c h w a l a  c o  n a s t ę p u j e : 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

złożonej przez panią Magdalenę Walesa i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada 

Gminy Pawłowiczki uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowiczki, 

zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu uwierzytelnionej kopii 

uchwały wraz  z załącznikiem. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
                  Przewodniczący Rady Gminy 
           Pawłowiczki  

 
 

                Przemysław Malinka 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 W dniu 27 września 2018 r. do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wpłynęła, przekazana 
pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Opolu 
z dnia 25 września 2018 r., datowana na dzień 19 września 2018 r. skarga pani Magdaleny 
Walesa na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. 
W treści skargi skarżąca domagała się przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pawłowiczkach, ponieważ osobom uprawnionym wypłacane są zasiłki celowe 
i okresowe w bardzo niskich kwotach i nienależnie wypłacane są zasiłki osobom 
nadużywającym alkoholu. Ponadto, pani Walesa kwestionowała wyliczanie wysokości 
dochodu wnioskujących o udzielenie pomocy oraz znajomość kierownika GOPS i Wójta 
Gminy Pawłowiczki podkreślając, że przekłada się to na wysokość przyznawanych zapomóg 
i nierzetelne załatwianie spraw.  
 W dniu 1 października br. wpłynęło kolejne pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Opolu z dnia 1 października 2018 r, przekazane do 
wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki, a skierowane do Skarżącej 
z informacją o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS, która została oceniona 
pozytywnie z nieprawidłowościami. Na nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne. Ww. 
pismem pani Walesa została również pouczona o możliwości odwołania się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu od decyzji wydawanych przez kierownika GOPS, 
w zakresie przyznawanych świadczeń. 

 Po skierowaniu skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki stosownie do 
§23 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu 
Gminy Pawłowiczki i wszczęciu przez tę komisję postępowania wyjaśniającego, obejmującego 
kontrolę zarzutów w toku posiedzenia komisji w dniu 8 października 2018 r. oraz analizę 
pisemnych wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, poczyniono 
poniższe ustalenia. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje 
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od 
kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 

1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 
zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie, od 01.10.2018r. – 701zł. 

2. W przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 
a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.  
Mając to na uwadze, nie sposób stwierdzić, że wyliczenie wysokości zasiłku okresowego jest 
działaniem ściśle matematycznym i nie ma możliwości dobrowolnego kształtowania jego 
wysokości.  

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
bytowej może być przyznany zasiłek celowy.   

Określając wysokość przyznanego zasiłku celowego należy kierować się art. 2 ust.1 
Ustawy o pomocy społecznej, który w określa cel pomocy społecznej, polegający na 



umożliwieniu osobom lub rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości.  Wobec tego 
rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy. Innymi słowy potrzeby osób i rodzin korzystających 
z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się 
w możliwościach pomocy społecznej. Dotychczas GOPS w Pawłowiczkach  nie wydał decyzji 
odmownej z powodu przekroczenia kryterium lub braku współpracy z pracownikiem 
socjalnym. 

Obliczanie dochodu rodziny, również dokładnie określają przepisy ustawy o pomocy 
społecznej w art. 8 ust.3,  zgodnie z którym „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 ubezpieczeni zdrowotne , 
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się: 
1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 
2. zasiłku celowego, 
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty, 
4. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac 

społecznie- użytecznych, 
5. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 
6. świadczenia wychowawczego 
7. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o Karcie Polaka. 

W każdym indywidualnym przypadku inna może okazać się wysokość dochodu i inna kwota 
kryterium dochodowego.  W związku z powyższym niemożliwe jest dobrowolne zaliczanie 
składników do dochodu wnioskujących. 

Tryb przyznawania świadczeń określają: ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie 
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń wszczyna się na wniosek osoby 
zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego. Pomoc może być udzielona również z urzędu. Podstawą udzielenia pomocy jest 
wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 
osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki w miejscu jej pobytu. 
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej 
i mieszkaniowej osoby lub rodziny. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są 
zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik 
socjalny ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty 
wszczęcia postępowania, a sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc 
powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu 
zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej.  Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną 
są zobowiązane do udokumentowania swojej sytuacji społeczno- bytowej. Wiąże się 
z koniecznością dostarczenia przez te osoby szeregu różnych zaświadczeń, oświadczeń itp. 
Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela prawnik socjalny 
w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie wywiadu środowiskowego. W przypadku 



niemożności dostarczenia danych dokumentów prze osobę ubiegającą się o pomoc, pracownik 
socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań aby go zdobyć.  

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej 
w terminie 30 dni od daty wszczęcia postępowania w trybie przepisów KPA. Termin do 
wydania decyzji przedłuża się w przypadku, gdy strona nie złożyła wymaganych dokumentów 
i Ośrodek zmuszony jest sam je zgromadzić występując do innych instytucji z wnioskiem 
o udostępnienie danych. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłaty 
gotówkowej we wskazanym przez osobę punkcie kasowym lub w formie przelewów na konto 
osobiste w terminach określonych w decyzji. Zgodnie z przepisami KPA stronom przysługuje 
prawo do odwołania od decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu, o czym strony są informowane w każdej decyzji. Strona ma prawo w tym terminie 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co powoduje, że z dniem doręczenia Kierownikowi 
GOPS takiego oświadczenia,  decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strona skarżąca - Pani 
Magdalena Walesa, nie skorzystała z przysługującego jej  prawa wniesienia odwołania się od 
otrzymanej decyzji.  

W listopadzie 2017r. Opolski Urząd Wojewódzki przeprowadził w GOPS 
w Pawłowiczkach kontrolę w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej. W protokole kontroli wskazano, że „postępowanie administracyjne w sprawie 
przyznania zasiłku okresowego lub celowego zostało wszczęte przez organ na wniosek strony 
po przełożeniu wymaganych dokumentów. Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywano 
w wyznaczonym terminie. Przyznanie świadczenia poprzedzone było przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego w terminie wynikającym z rozporządzenia w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. Postępowanie administracyjne prowadzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami KPA, które zakończono wydaniem decyzji administracyjnej, 
zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne zgodne z wymogami KPA. Poddana kontroli 
dokumentacja była kompletna, zawierała wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty, 
stanowiące podstawę do przyznania świadczenia.” 

Pani Anna Sykuła, będąc kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy jest w podległości 
służbowej względem Wójta Gminy Pawłowiczki i taki charakter mają relacje pomiędzy tymi 
osobami. 

W oparciu o powyższe ustalenia, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pawłowiczki 
opiniując skargę zaproponowała uznanie jej za niezasadną. W związku z tym Rada Gminy 
Pawłowiczki podjęła uchwałę o wskazanej wyżej treści. 

    
         Przewodniczący  
Rady Gminy Pawłowiczki 
 
      Przemysław Malinka 

 
 
 
 
 
 


