
Uchwała  nr  XXI/204/2012 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 19 lipca 2012r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim złożonej przez Panią Ewelinę Kowohl, biorąc pod uwagę 

opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 22 czerwca 2012r., Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje 

skargę za częściowo uzasadnioną z przyczyn podanych w uzasadnieniu, będącym 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana Pani Ewelinie Kowohl jako  

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

postępowania administracyjnego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                                                  Dobrzeń Wielki 
                                                                                                                                  Klemens Weber 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały nr XXI/ 204 /2012 

        Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

 z dnia 19 lipca 2012r. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne  

 

W dniu 10 maja 2012r.  do Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła skarga na działania 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie GOPS), 

złożona w dniu 11 kwietnia 2012r. (uzupełniona w dniu 27 kwietnia 2012r.)  

w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu przez Panią Ewelinę Kowohl, zwaną 

dalej Skarżącą. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu przesłało skargę Radzie Gminy 

Dobrzeń Wielki celem załatwienia zgodnie z właściwością. Z uwagi na niejasno sformułowane 

w skardze zarzuty, wystosowano do Skarżącej pismo w sprawie uzupełnienia skargi  

o dodatkowe informacje. W odpowiedzi Skarżąca nadesłała w dniu 4 czerwca 2012r. 

obszerne wyjaśnienia dotyczące nie tylko zarzutów stawianych Kierownikowi GOPS, ale 

również własnej sytuacji rodzinnej. Po zapoznaniu się z treścią  skargi Wójt złożył wniosek do 

Przewodniczącego Rady Gminy o ujęcie sprawy rozpatrzenia skargi w porządku dziennym 

sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki zwołanej na 14 czerwca 2012r.  

Na sesji w dniu 14 czerwca 2012r. Rada Gminy uznała, że jest organem właściwym do 

rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Kierownika GOPS jako kierownika jednostki 

organizacyjnej Gminy Dobrzeń Wielki (Uchwała nr XX/201/2012). Rada zobowiązała Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego polegającego  na 

dokładnym zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze oraz do  sporządzenia opinii 

zawierającej w szczególności  stanowisko Komisji  co do zasadności skargi oraz co do sposobu 

jej załatwienia. Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2012r., 

które odbyło się w siedzibie GOPS i w którym uczestniczyła Skarżąca, przeprowadziła 

postępowanie kontrolno-wyjaśniające w przedmiocie skargi.  

Na podstawie treści skargi oraz Protokołu nr 5/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  

22 czerwca 2012r., Rada Gminy ustaliła, co następuje: 

1) Przedmiot skargi jest wielowątkowy i obejmuje w szczególności:  

a) nieodpowiedni sposób prowadzenia przez Kierownika GOPS rozmowy telefonicznej  

zmierzającej do ustalenia nowego miejsca zamieszkania Skarżącej uznanej za 



dłużnika alimentacyjnego
1
 (zarzuty dotyczą podnoszenia głosu przez Panią 

Kierownik, straszenia policją, nieudzielania wyjaśnień co do celu wykorzystania 

danych adresowych Skarżącej), 

b) brak empatii po stronie Kierownika i pracowników GOPS i chęci udzielenia wsparcia 

Skarżącej jako osobie znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej  

i materialnej. 

2) Z oświadczenia Kierownik GOPS wynika, że rozmowa telefoniczna, w trakcie której 

miała żądać podania aktualnego adresu i straszyć Skarżącą policją, nigdy nie miała 

miejsca (z akt udostępnionych Komisji Rewizyjnej wynika, że rozmowy w tej sprawie 

prowadziła ze skarżącą pracownica GOPS). 

3) Skarżąca nie korzystała ze świadczeń pomocy społecznej – nie składała w tym 

przedmiocie żadnych wniosków, oczekiwała „wsparcia duchowego”, porad i wskazówek 

postępowania w trudnej sytuacji rodzinnej w jakiej się znalazła, 

4) Pracownicy GOPS nie podejmowali żadnych działań „z Urzędu” w celu udzielenia 

wsparcia Skarżącej; w rodzinie Skarżącej prowadzona była Niebieska Karta i fakt ten był 

znany pracownikom GOPS.  

5) Przed Kierownikiem GOPS toczyło się postępowanie administracyjne, w wyniku którego 

Skarżąca uznana została za dłużnika alimentacyjnego, a następnie miały miejsce  

czynności egzekucyjne (od wydanych decyzji Skarżąca nie wniosła odwołania). 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznała, że zarzuty stawiane przez 

Skarżącą wobec Kierownika GOPS znajdują częściowe uzasadnienie jedynie w przedmiocie 

niedostatecznego zainteresowania się trudną sytuacją rodzinną Skarżącej w trakcie trwania 

jej małżeństwa i po rozwodzie oraz braku ze strony GOPS propozycji dotyczących udzielenia 

pomocy i wsparcia (pomimo braku wniosku skarżącej). Skarżąca ma za sobą traumatyczne 

przeżycia związane z trwającą od wielu lat trudną sytuacją rodzinną, co może rodzić poczucie 

krzywdy  oraz uzasadnione oczekiwanie zarówno zrozumienia ze strony otoczenia jak 

i pomocy, w szczególności ze strony instytucji do niesienia tej pomocy powołanych. Ponadto 

informacja o prowadzonej „Niebieskiej Karcie” powinna być dla  pracowników GOPS 

sygnałem do objęcia rodziny szczególną uwagą. Brak wniosku Skarżącej w sprawie udzielenia 

pomocy nie jest elementem usprawiedliwiającym, gdyż zgodnie z art. 102 ust.2 ustawy z dnia 

                                                           
1 W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. 
zm.) dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko 
której egzekucja stała się bezskuteczna. 



12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.) pomoc 

społeczna może być również udzielana z urzędu. Jak wskazała Komisja Rewizyjna - nie ma   

w dokumentacji GOPS żadnych dowodów na podjęcie przez Kierownika lub pracowników 

socjalnych GOPS działań zmierzających do udzielenia Skarżącej pomocy w jakiejkolwiek 

formie.  

Rada Gminy nie znalazła natomiast podstaw do jednoznacznego potwierdzenia zasadności 

zarzutów stawianych w skardze w przedmiocie tonu i sposobu przeprowadzenia przez Panią 

Kierownik GOPS rozmowy telefonicznej ze Skarżącą w sprawie ustalenia miejsca jej 

zamieszkania. Według oświadczenia Pani Kierownik złożonego przed Komisją Rewizyjną Rady 

Gminy w dniu 22 czerwca 2012r. rozmowa taka nigdy nie miała miejsca. Wobec braku 

świadków i nagrań rejestrujących rozmowy, ustalenie faktycznego przebiegu tego zdarzenia 

jest zdaniem Rady Gminy niemożliwe.     

Trudne jest również dokonanie obiektywnej oceny czy Pani Kierownik  odnosiła  się do 

problemów Skarżącej z należną dozą empatii i w jakim klimacie miały miejsce kontakty  

i rozmowy, bo i w tym przypadku jedynym dowodem są słowa Skarżącej. Rada Gminy nie ma 

podstaw do podważania wiarygodności tych słów, jednak  nie mogą one same w sobie 

stanowić podstawy do uznania winy po stronie Kierownika GOPS.  

Skarga złożona przez Panią Ewelinę Kowohl wskazała jednak na konieczność zwrócenia 

szczególnej uwagi na kwestie zasygnalizowane przez Komisję Rewizyjną Rady w Protokole  

z dnia 22 czerwca 2012r., a mianowicie na szczególną misję GOPS, którego zadania 

wykraczają poza sferę stricte administracyjną, obejmując również służbę osobom 

potrzebującym i oczekującym pomocy. Dlatego też zarówno Kierownik jak i pracownicy GOPS 

powinni wykazywać się szczególną wrażliwością, delikatnością i cierpliwością jak również 

gotowością do szukania sposobów na rozwiązanie problemów osób szukających pomocy  

w GOPS. Niewątpliwie jest to zadanie trudne do realizacji w aspekcie obowiązujących 

przepisów prawa, do których przestrzegania pracownicy GOPS są bezwzględnie obowiązani. 

Nie zawsze bowiem przepisy te  pozwalają na podjęcie działań, jakich oczekują osoby będące 

w potrzebie. Ponadto osoby ubiegające się o udzielenie świadczenia pomocy społecznej 

często mają świadomość  przysługujących im uprawnień, natomiast brak jest wiedzy co do  

obowiązków, jakich zgodnie z litera prawa należy dopełnić, aby pomoc tę otrzymać, w tym  

co do obowiązku współdziałania osób korzystających z pomocy w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej (art. 4 ustawy o pomocy społecznej) . Podnie+ 



sienie wiedzy i świadomości w tym  zakresie jest również zadaniem pracowników GOPS.  

Rada Gminy poleca Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki jako zwierzchnikowi służbowemu 

Kierownika GOPS zwrócenie uwagi na te kwestie. 

 

 

 

 

 


