
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm. / oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / uchwala się, co następuje : 

§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Panią Grażynę Kabza zam. Rzegocin 54 jest bezzasadna 
z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Przedmiotową uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie
Pani Grażyna Kabza zam. Rzegocin 54 w dniu 22.01.2013 r. złożyła skargę do Wydziału Polityki Społecznej 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dotyczącą zażalenia na wydawanie niewłaściwych śmierdzących decyzji 
GOPS-u przy Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach pismem 
z dnia 28 stycznia 2013 r. znak: PS.V.1410.12.12 przesłała na podstawie art. 65§ 1kodeksu postępowania 
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) przedmiotową skargę 
Przewodniczącemu Radzie Gminy w Nowym Korczynie do rozpatrzenia według właściwości. Po szczegółowym 
rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Nowym Korczynie należy 
stwierdzić, że nie stwierdzono uchybień w postępowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Korczynie w szczególności przy wydaniu decyzji przez Kierownika GOPS w Nowym Korczynie dot. 
uchylenia decyzji przyznającej jej prawo do zasiłku stałego, a skargę należy uznać za bezzasadną.W dniu 
06.05.2011 r. została wydana przez tut. OPS decyzja przyznająca pani Grażynie Kabza zasiłek stały od 01.04.2011 
r. do 30.04.2013 r. Niniejszą decyzją Klientka została pouczona, że:Stosowanie do postanowień art. 109 ustawy 
o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane 
niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, 
dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. W dniu 31.10.2012 r. tut. OPS 
otrzymał z KRUS w Kielcach pismo z którego wynika, że pani Grażyna Kabza od dnia 04.07.2012 do nadal 
pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. O powyższym fakcie Klientka nie 
poinformowała tut. OPS o przyznaniu jej prawa do renty, a miała taki obowiązek.W dniu 31.10.2012 r. zostało 
przez tut. OPS wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego 
w związku ze zmianą sytuacji materialnej Klientki – nabyciem prawa do renty z KRUS. W dniu 13.11.2012 r. 
został przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy, gdzie ustalono sytuację materialną 
Klientki i ustalono, iż Klientka od 01.07.2012 r. nie miała prawa do zasiłku stałego ponieważ:Zgodnie z art. 37 ust. 
1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, 
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kryterium dochodowe w okresie lipiec – wrzesień br. wynosiło 
477,00 zł. kryterium dochodowe od 1 października 2012 r. wynosi 542,00 zł.).Jak ustalono dochód klientki stanowi 
renta w wysokości 588,27 zł. miesięcznie, która przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 
określone w ustawie o pomocy społecznej 477,00 zł. do 30.09.2012 r. i 542,00 zł. od 01.10.2012 r. Ponadto tut. 
OPS informuje, iż zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - osobie, której przyznano emeryturę lub 
rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne 
organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę 
odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy 
właściwego ośrodka pomocy społecznej. Skarżąca uważa, iż zasiłek stały z tut. OPS powinna pobierać niezależnie 
od otrzymywanej z KRUS w Kielcach renty z tyt. niezdolności do pracy. Powyższe twierdzenie jest niezgodne 
z obowiązującymi obecnie przepisami.Ośrodek Pomocy Społecznej dołożył wszelkich starań, aby sprawy pani 
Grażyny Kabza o pomoc były załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem, na co potwierdzeniem 
jest protokół z przeprowadzonej w dniu 10.01.2013 roku kontroli przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, a przedmiotem kontroli była:Analiza dokumentacji i wyjaśnień Kierownika oraz pracowników GOPS 
w Nowym Korczynie dotycząca skargi w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej dla Pani Grażyny 
Kabzy. Powyższa kontrola stwierdziła, że skarga Pani Kabza jest bezzasadna.Pouczenie:Poucza się jednocześnie 
skarżącą o treści art. 239 § 1 KPA zgodnie z którym:„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.” 
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