
Uchwała  Nr XII/126/2011 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 27 października 2011r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

 

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

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, ze zm.),  

w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238  §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 , ze zm.),  

w nawiązaniu do Uchwały nr XI/117/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  

6 października 2011r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, złożonej w dniu 13 września 2011r. przez Panią 

Krystynę Pyrek, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej, zawarte  

w Protokole nr 3/2011 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 października 

2011r.,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn 

podanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana Pani Krystynie Pyrek jako  

zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XII/126/2011 
        Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

 z dnia 27 października 2011r. . 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

W dniu 13 września 2011r.  do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła skarga na 

działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim (w skrócie GOPS), złożona przez Panią Krystynę Pyrek, zwaną dalej 

Skarżącą. Skarżąca zarzuciła Kierownikowi i pracownikom GOPS: 

• prowadzenie w sposób nieprawidłowy i krzywdzący  postępowania w sprawie 

orzeczenia zwrotu nienależnie pobranego przez Skarżącą świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego (wypłacenie świadczenia za maj, a następnie 

żądanie jego zwrotu wraz z odsetkami),   

• naliczenie odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, 

• odmowę rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu nienależnie pobranego 

świadczenia (należność główna + odsetki). 

Wójt Gminy przekazał skargę Radzie Gminy Dobrzeń Wielki do rozpatrzenia według 

właściwości. Na sesji w dniu 6 października 2011r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr 

XI/117/2011, w której uznała się za organ właściwy do rozpatrzenia i załatwienia 

skargi na Kierownika GOPS i zobowiązała Komisję Rewizyjną Rady Gminy do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania stanowiska co do 

zasadności skargi oraz co do sposobu jej załatwienia. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 13 października 2011r.  

przeprowadziła postępowanie kontrolno – wyjaśniające w przedmiocie skargi 

złożonej przez Panią Krystynę Pyrek. W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy GOPS 

prowadzący postępowanie będące przedmiotem skargi, upoważnieni przez 

Kierownika GOPS do składania wyjaśnień przed Komisją Rewizyjną. 

Na podstawie akt sprawy oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników GOPS 

Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje: 

Skarżąca pobierała świadczenie z funduszu alimentacyjnego na rzecz swojego syna, 

przyznane Decyzją nr GOPS-ŚR/812/FA/41/10 z dnia 8 października 2010r.  

Od 15 marca 2011r. synowi Skarżącej przyznano stypendium z Powiatowego Urzędu 

Pracy w wysokości 890.60 zł miesięcznie w związku z odbywaniem stażu, co 

spowodowało wzrost dochodu rodziny, a w konsekwencji utratę prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego (przekroczenie granicznej kwoty dochodu na członka 

rodziny ustalonej w wysokości 725zł. – art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 



2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7).  

Fakt uzyskania dodatkowego dochodu  został zgłoszony w GOPS w dniu 22 marca 

2011r. Skarżąca i jej syn zostali poinformowani o obowiązku dostarczenia do GOPS 

zaświadczenia o uzyskanym dochodzie z tytułu stażu za pierwszy pełny 

przepracowany miesiąc, czyli za kwiecień 2011r, bowiem zgodnie z § 12 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosków, 

zaświadczeń i oświadczeń o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (Dz.U. Nr 123, poz. 836), w przypadku gdy dochód rodziny 

powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń, świadczenia 

nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od 

uzyskania dochodu. 

Skarżąca nie dostarczyła w terminie (pomimo pisemnego wezwania z GOPS) 

zaświadczenia o wypłaconym synowi stypendium za pierwszy pełny przepracowany 

miesiąc (kwiecień 2011r.), w związku z powyższym GOPS dokonał wypłaty 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego za maj 2011. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacane są w dniu 20-tym każdego miesiąca i przy braku 

dowodu w postaci zaświadczenia o uzyskanym dochodzie – brak było podstaw 

prawnych do wydania decyzji uchylającej prawo do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Informację o uzyskanym przez syna Skarżącej dochodzie z tytułu 

odbywania stażu za miesiąc kwiecień 2011r. uzyskano dopiero na wniosek GOPS  

o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,  skierowany bezpośrednio do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu (PUP). Informacja zwrotna wpłynęła do GOPS  

w dniu 29 czerwca 2011r. (Pismo Zastępcy Dyrektora PUP nr EŚ-521-

201210/003/BP/11 z dnia 21 czerwca 2011r.). W tym samym dniu wydana została 

decyzja Kierownika GOPS nr GOPS.8320.FA.16.2011, uchylająca prawo do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz syna Skarżącej, począwszy od dnia 

1 maja 2011r. Skarżąca nie odwołała się od tej decyzji i decyzja stała się 

prawomocna. 

Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osoba, 

która nienależnie pobrała świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu wraz  

z ustawowymi odsetkami. Na mocy tego przepisu w dniu 19 lipca 2011r. została 

wydana  Decyzja Kierownika GOPS nr GOPS.8324.FA.1.2011, zobowiązująca 

Skarżącą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1maja 2011r. 

do 31 maja 2011r.,  wraz z ustawowymi odsetkami. Skarżąca nie wniosła odwołania 

od decyzji. 



W dniu 22 lipca 2011r. do Kierownika GOPS wpłynął wniosek Skarżącej  

o rozłożenie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 450 zł na raty  

w wysokości 50 zł miesięcznie. Kierownik GOPS, działający z upoważnienia  Wójta 

jako organu właściwego wierzyciela (w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów) może rozłożyć kwotę nienależnie pobranych 

świadczeń wraz z odsetkami na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione 

okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Przeprowadzone przez GOPS postępowanie 

wyjaśniające nie wskazało na istnienie podstaw do zastosowania ulgi w postaci 

umożliwienia Skarżącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w formie rat.  

Nie stwierdzono bowiem przesłanek wskazujących na „szczególne uzasadnione 

okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”, którymi zgodnie z orzecznictwem  

i uznanym piśmiennictwem mogą  być w szczególności: ciężka i długotrwała 

choroba członka rodziny, pochłaniająca znaczne dochody gospodarstwa domowego, 

śmierć członka rodziny, stany klęski żywiołowej, szkody powstałe w wyniku pożaru, 

katastrofy budowlanej etc.   Kierownik GOPS wydał więc w dniu 12 sierpnia 2011r. 

Decyzję nr GOPS.8320.FA.21.2001 odmawiającą rozłożenia na raty należności  

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Skarżąca nie wniosła odwołania od 

decyzji.  

W dniu 23 sierpnia 2011r. Skarżąca przekazała na konto GOPS kwotę nienależnie 

pobranego świadczenia w wysokości 450 zł. Nie zostały natomiast zapłacone 

należne odsetki.  

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do tych 

przepisów w dniu 5 września 2011r. zostało skierowane do Skarżącej upomnienie 

(Nr GOPS.810.FA.UP.38.2011) wzywające do uregulowania należności obejmujących 

ustawowe odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 13,46 zł oraz 

koszty upomnienia w wysokości 8,80zł. Upomnienie zostało doręczone Skarżącej  

w dniu 7 września 2011r., a w dniu 13 września Skarżąca wniosła do Wójta skargę 

na działalność Kierownika GOPS (pismo opatrzone datą 11 września 2011r.). 

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione fakty Komisja Rewizyjna stwierdziła, 

że zarzuty stawiane przez Skarżącą Kierownikowi i pracownikom GOPS nie znajdują 

uzasadnienia. Wszelkie działania Kierownika GOPS i podległych mu pracowników 

prowadzone były w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym i z zachowaniem 

najwyższej staranności. Zgromadzona w sprawie dokumentacja pozwala stwierdzić, 

że postępowanie w sprawie będącej przedmiotem skargi było prowadzone  



z zachowaniem kodeksowych zasad postępowania administracyjnego, w tym  

w szczególności zasad praworządności i pisemności jak również zasady czynnego 

udziału strony w każdym stadium postępowania. Skargę należy więc uznać za 

nieuzasadnioną. 

 

Na podstawie analizy akt sprawy oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rada 

Gminy Dobrzeń Wielki uznała skargę na działalność Kierownika GOPS, złożoną 

przez Panią ……………………., za bezzasadną. 

 

 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, 

poz.1071, z późn. zm.) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


