
UCHWAŁA Nr XLIX/372/2013 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

z dnia 17 grudnia 2013r.    
 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana --------- ----------- z dnia 19 października 

2013r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kędzierzynie - Koźlu  

 
 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267)  
 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
       

§ 1 
 
         Powyższa skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, podlega odmownemu załatwieniu.  
 

§  2 
 
         Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu egzemplarza niniejszej uchwały. 
 

§  3 
 
         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Powiatu 

                      mgr Piotr Jahn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     Załącznik do uchwały Nr XLIX/372/2013 

                           Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego   
                                z dnia 17 grudnia 2013r.  
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ------- ---------na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu  
 

Głównym oskarżeniem w stosunku do Pani Dyrektor jest zarzut niedopełnienia obowiązków 

służbowych w dniu 11.10.2013 r. podczas samowolnego oddalenia się dwóch podopiecznych 

Państwa-----------, tj. nie przekazania informacji opiekunom prawnym o miejscu przebywania ich 

podopiecznych niezwłocznie po jej otrzymaniu.   

Małoletnie ------------ i ----------umieszczone w rodzinie zastępczej Państwa ------- w dniu 11.10.2013r. 

(piątek) nie stawiając się na zajęciach szkolnych uciekły do Opola na spotkanie ze starszą siostrą  -----

------.  

W towarzystwie pełnoletniej siostry oraz jej rodzica zastępczego stawiły się w tamtejszym 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie informując o zamiarze zmiany rodziny zastępczej.  

Po rozmowie z pracownikami PCPR małoletnie odstąpiły od zamiaru pozostania w tym dniu u starszej 

siostry w Opolu oraz zdecydowały się na głębsze rozważenie tematu zmiany rodziny zastępczej                  

i niezwłocznego powrotu do swoich opiekunów prawnych. 

Na podstawie analizy zapisów pisma Państwa --------- i ------- --------- z dnia 14.10.2013r. 

skierowanego do Dyrektora PCPR w Kędzierzynie – Koźlu oraz oświadczenia podopiecznych ---------

i ---------- z dnia 16.10.2013r. z przebiegu rozpatrywanego zdarzenia stwierdza się jednoznacznie fakt 

przekazania informacji przez podopieczne w sposób telefoniczny swoim opiekunom prawnym około 

godz. 14:00 o miejscu i celu swojego pobytu. W czasie tej rozmowy dziewczynom został postawiony 

warunek powrotu do domu do godziny 15:30. Pomimo wszelkich starań ---------i ---------- pojawiły się 

przed drzwiami domu o godz. 16:00, kiedy to Pan -------- ---------składał już zgłoszenie o ich ucieczce 

Policji.  

W świetle powyższych faktów nie można potwierdzić faktu narażenia ---------i --------- na 

utratę życia bądź zdrowia przez Panią Dyrektor PCPR w Kędzierzynie – Koźlu ze względu na brak 

natychmiastowego przekazania ich opiekunom informacji o miejscu przebywania podopiecznych (jak 

to przedstawia skarżący), gdyż dziewczyny po wyjściu z PCPR w Opolu ok. godz. 14:00 same 

przekazały taką informację Pani--------- ---------. Ponadto Pani Dyrektor nie była świadoma tego,  

że wyjazd do Opola odbył się bez wiedzy opiekunów.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

         Rajmund Frischko  


