
UCHWAŁA NR XXXV/461/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę  zam. w 
działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, 

z przyczyn określanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwiania skargi 
oraz przesłaniu skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony § 65 ust. 1 statutu 
Gminy Lubicz
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29.05.2017 Pan 

W dniu 13.01.2017 r. Pan 

Podczas wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Pana 

W dniu 01.09.2016 r. Pan  

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/461/2017

Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie

 zwrócił się z wnioskiem o pomoc finansową do tut. Ośrodka 
powołując się na fakt opuszczenia w dniu 26.08.2016 r. Zakładu Karnego. Na niniejszy wniosek Pan 

 otrzymał pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego w kwocie 500,00 zł, który wypłacono 
w dniu 16.09.2016 r. Następnie w dniu 04.01.2017 r. w/w. kolejnym wnioskiem zwrócił się o pomoc finansową 
i po raz kolejny tutejszy ośrodek, mimo znacznie przekroczonego kryterium dochodowego, przyznał specjalny 
zasiłek celowy w kwocie 300,00 zł, który wypłacono 13.01.2017 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie do opłat 
oraz do zakupu żywności.

 w dniu 
23.01.2017 r., pracownik socjalny przyjął ustne zgłoszenie wniosku o pomoc finansową na żywność i leki.

Dnia 31.01.2017 r. Organ rozstrzygnął ustny wniosek z 23.01.2017 r. odmawiając przyznania pomocy 
z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe, a w szczególności z uwagi na fakt, że w tym samym miesiącu 
(decyzja nr GOPS.4202.93.2017.KF z dnia 12.01.2017 r.) przyznana została  
pomoc w kwocie 300,00 zł w formie specjalnego zasiłku celowego na opłaty i żywność (wypłacono w dniu 
13.01.2017 r.). Tym samym Organ uznał, że zgłoszone potrzeby zostały zaspokojone. Ponadto Organ ustalił co 
następuje: jedyną chorobą, na którą  się uskarżał były bóle kręgosłupa. W związku 
z tym Pan  poinformował pracownika socjalnego, że przyjmuje lek o nazwie „Tramal”. Według 
pisma z Lecznicy „CITOMED” z dnia 21.04.2017 r. wynika, że po opuszczeniu Aresztu Śledczego w dniu 
26.08.2016 r. do dnia 21.04.2017 r. nie odbył Pan  żadnej wizyty u lekarzy w Lecznicach 
„CITOMED” w związku z czym nie ponosił on kosztów leczenia i zakupu leków.

 dostarczył kserokopię historii choroby obejmującej lata 2006 - 
2009 oświadczając, że obecnie (po opuszczeniu w 2016 r. Zakładu Karnego) leczy się wyłącznie w Lecznicy 
„CITOMED” w Lubiczu Górnym u lekarza pierwszego kontaktu, co okazało się nieprawdą, bowiem od 
26.08.2016 r. nie był on u lekarza.

 wniósł ustną prośbę o pomoc finansową na żywność. Łączna kwota 
dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 1 951,08 zł co przekraczało kryterium 
dochodowe dla osoby samodzielnie gospodarującej tj. 634,00 zł. Pomimo przekroczenia kryterium 
dochodowego wnioskodawcy, Organ wziął pod uwagę osobistą sytuacje związaną z egzekucją komorniczą 
i dopatrzył się szczególnych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy w formie specjalnego zasiłku 
celowego na zakup żywności w kwocie 100,00 zł, który wypłacono w dniu 02.06.2017 r.
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