
UCHWAŁA NR XV/113/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015r., poz. 1515), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Konrada Klaja na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 1 października 2015 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od
Wojewody Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Konrada Klaja na
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.  U.  z  2013r., poz. 267  z  późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

W myśl zapisu § 67 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrywania skarg
na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie uchwał
w sprawie rozpatrzenia skarg należy do zadań Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się badaniem
przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 19.10.2015r., 20.10.2015r., 06.11.2015r. Na w/w posiedzeniach
Komisja wnikliwie analizowała, zapoznawała się z dokumentacją, notatkami służbowymi, wyjaśnieniami
pracowników Ośrodka oraz psychoterapeuty pełniącego dyżur, informacjami z Komisariatu Policji,
oświadczeniami, dokumentami poświadczającymi posiadane kwalifikacje, uprawnienia pracowników jednostki.
Członkowie Komisji zapoznali się z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych jaka obowiązuje
w Ośrodku oraz ze stosownymi upoważnieniami.

W  trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, iż Pan Konrad Klaja złożył skargę na pracowników
i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Przedmiotowa skarga dotyczy działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z klientem, współpracy z sądami i innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny oraz organizacji i prowadzenia asystentury rodziny.

Komisja dokonała ustaleń na podstawie analizy szeregu dokumentów oraz wysłuchała stron.

Analiza całości zgromadzonego materiału dowodowego na potrzeby postępowania skargowego pozwala
stwierdzić, że kierownik i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie podejmowali czynności zgodnie ze
swoimi kwalifikacjami, w oparciu o dostępne zasoby, potencjał i wiedzę oraz możliwości. Działali zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.6 pkt.14 tejże ustawy - przy udzielaniu odpowiedzi do
Sądu oraz art. 107.1 - w zakresie zasadności przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Ocena skarżącego
„nierzetelności opinii” wysłanej do Sądu nie może zostać uznana za zasadną, albowiem brak danych
zastrzeżonych, tj. danych zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny wynika wprost z art. 9c ust. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nie potwierdziły się zarzuty naruszenia tajemnicy służbowej. Ośrodek
Pomocy Społecznej przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą polityką
bezpieczeństwa przetwarzania danych i systemów informatycznych, a zeznania świadka na te okoliczność
potwierdzają bezpodstawność stawianych zarzutów. Z analizy materiału dowodowego wynika, że kierownik, jak
i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie podejmowali działania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pana Konrada
Klaja na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie za bezzasadną.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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