
UCHWAŁA NR LIII/407/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Ciszewskiej 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 (tj. Dz. U. z 2013r., 
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani Jadwigi Ciszewskiej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

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

W dniu 23 lipca 2014 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła skarga Pani Jadwigi
Ciszewskiej, dotycząca przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z OPS, w tym kierownictwa.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 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 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 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: 12.08.2014r., 19.08.2014r. oraz 22.09.2014r. Komisja dokonała
ustaleń na podstawie analizy szeregu dokumentów, wysłuchała stron, wyjaśnień pracowników oraz zawnioskowała
o opinię do Radcy prawnego.

Komisja stwierdziła, co następuje:

1. OPS podjął następujące działania mające na celu objęcie Pani Jadwigi Ciszewskiej wsparciem społecznym
m.in. poprzez regularne wizyty w miejscu zamieszkania w/w, czy też próby przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego. Złożono propozycję umieszczenia Pani Ciszewskiej w DPS. Pani Ciszewska nie wpuszczała
pracowników do mieszkania uniemożliwiając wprowadzenie zabezpieczenia społecznego. Propozycje ze strony
pracownika odnośnie zapewnienia lepszych warunków bytowych kierowane w stronę Pani Ciszewskiej odbywały
się w siedzibie ośrodka, najczęściej w dniu składania przez Panią kolejnych pism. Pani Ciszewska nie wpuszczała
do mieszkania nikogo. Pracownicy Socjalni regularnie odwiedzając Panią Ciszewską próbowali nawiązać z nią
jakikolwiek kontakt. Niestety Pani Jadwiga odmawiała wszelkiej współpracy w przedmiotowym zakresie
i nie wpuszczała nikogo do mieszkania.

2. Odbywały się wizyty i rozmowy z sąsiadami Pani Ciszewskiej w celu poznania i poprawy ich trudnej sytuacji
bytowej, a także w związku ze zgłoszonym sprzeciwem.

3. Pracownik socjalny uczestniczył w dniu 22.07.2014 r. w wizji lokalnej zorganizowanej przez Powiatową
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy w sprawie zagrożenia epidemiologicznego w mieszkaniu Pani
Jadwigi Ciszewskiej, w związku z pismem Prokuratora Rejonowego w Świdnicy z dnia 09.06.2014 r.

4. Były podejmowane próby udzielenia wsparcia Pani Jadwidze w postaci organizowania w środowisku
społecznym pomocy ze strony innych osób, m.in. grupy sąsiedzkiej, organizacji społecznych i instytucji –
zaproponowano jej zmianę miejsca zamieszkania, pobyt w Domu Pomocy Społecznej lub Schronisku.

5. Współpraca tut. OPS z instytucjami, takimi jak: Sąd Rejonowy w Świdnicy, Prokuratura Rejonowa
w Świdnicy, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Świdnicy, Komisariat Policji w Żarowie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu, mająca na celu
próbę rozwiązania trudnej sytuacji bytowej zarówno Pani Ciszewskiej, jak i Jej sąsiadów.

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmując działania w sprawie Pani Jadwigi Ciszewskiej działał w odpowiedzi na
zgłoszenia, informacje docierające do tutejszej jednostki. W przypadku braku kompetencji bądź ustawowych
uprawnień powiadamiał podmioty właściwe do rozwiązania problemu mieszkańców między innymi Komisariat
Policji w Żarowie, SANEPID w Świdnicy, TONZ we Wrocławiu, Prokuraturę Rejonową w Świdnicy, Sąd
Rejonowy III Wydział Rodzinny.

W wyniku analizy komisja ustaliła:

· Wszystkie dotychczasowe i obecne działania ze strony OPS miały na celu poprawę trudnej sytuacji życiowej,
warunków mieszkaniowych i bytowych Pani Jadwigi Ciszewskiej,

· Podejmowane działania przez OPS w Żarowie mieszczą się w granicach kompetencji przyznawanych
ustawowo w ramach realizacji zadań pomocy społecznej. Kierownik OPS oraz pracownicy socjalni, podejmując
działania czynili to w oparciu o konkretne przepisy obowiązującego prawa.

· Podejmowane działania są legalne, nie stanowią przekroczenia kompetencji, ani tym bardziej nie łamią prawa,
czynności te stanowią realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
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społecznej.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pani Jadwigi
Ciszewskiej 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.

Sporządziła:

Agnieszka Szykowna

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

i organizacji pozarządowych.
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