
Uchwała Nr XVIII/145/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie uznania skargi na działania dyrektora  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) 

Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1. Wniesiona w dniu 6 maja 2020 r. skarga na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie zostaje uznana za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr XVIII/145/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

 

           W dniu 5 maja 2020 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga na podjęte działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) wskazuje ogólną właściwość  

w zakresie rozpatrywania skarg przez organy administracji publicznej. Według ww. przepisu 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu 

oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, jest rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa).  

Dnia 15 maja 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie § 36a ust. 2  

pkt. 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego przyjętego uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego  

z 2011 r., Nr 133 z późn. zm.) przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 

na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 roku podjęła działania zmierzające do jej rozpatrzenia 

i ustaliła co następuje.  

 Dnia 6 maja 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęła skarga na 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za bezpodstawne złożenie 

zawiadomienienia do Prokuratury w Kluczborku dotyczącego złożenia fałszywego 

oświadczenia w dniu 20 maja 2019 r. odnośnie ograniczenia władzy rodzicielskiej.   

Siostra skarżącej pełni tymczasowo funkcję niezawodowej rodziny zastępczej  

od marca 2019 r. dla małoletniego. Przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej było 

to, iż matka małoletniego z uwagi na zły stan zdrowia nie mogła sprawować opieki nad synem. 

W związku z tym, opiekę nad dzieckiem przejęła ciotka. Z informacji Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie wynikało, że opiekę chciała sprawować również Skarżąca tj. babcia 

chłopca. Jednak z uwagi na opinię osoby nadużywającej alkoholu, nie została wskazana przez 

ośrodek pomocy społecznej jako kandydatka na rodzica zastępczego. Ponadto biologiczna 

matka dziecka również nie chciała, aby opiekę nad jej synem sprawowała jej matka, a babcia 

małoletniego.  



W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do Sądu Rejonowego 

w Kluczborku jako kandydata na rodzinę zastępczą wskazało ciotkę dziecka. 

W dniu 22 marca 2019 r. siostra skarżącej stawiła się w tut. Centrum w celu 

uzupełnienia dokumentacji oraz złożyła pisemne oświadczenie o wykonywaniu władzy 

rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, o braku ograniczenia zdolności do 

czynności prawnych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem karnym i przebywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie w dniu 23 kwietnia 2019 r. do tut. Centrum 

wpłynęło pismo z Krajowego Rejestru Karnego, z którego wynikało, iż siostra skarżącej jest 

osobą karaną prawomocnym wyrokiem. W konsekwencji, tego zdarzenia siostra skarżącej  

w dniu 25 kwietnia 2019 r. została poinformowana o niezakwalifikowaniu jej na szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej ze względu na karalność 

oraz negatywną opinię psychologiczną (bez tego szkolenia nie można pełnić funkcji rodziny 

zastępczej). 

W maju 2019 r. do tut. Centrum wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego w Kluczborku  

o nadesłanie opinii dotyczącej skarżącej jako kandydatki na spokrewnioną rodzinę zastępczą 

dla małoletniego wnuka (babcia dziecka wniosek o ustanowienie jej rodziną zastępczą złożyła 

do sądu po tym jak okazało się, że jej siostra nie będzie mogła dalej pełnić funkcji rodziny 

zastępczej z uwagi na to, że jest skazana prawomocnym wyrokiem). W związku z tym 

pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

w dniu 20 maja 2019 r. przyjęła pisemne oświadczenie od skarżącej o wyrażeniu zgody na 

przetwarzane danych osobowych, o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, wypełnianiu 

obowiązku alimentacyjnego, o braku ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o braku 

skazania prawomocnym wyrokiem karnym i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Składając to oświadczenie Skarżąca była poinformowana o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań (przed podpisaniem oświadczenia kandydatka w obecności 

pracownika tut. Centrum zapoznała się z jego treścią).  

Jednakże w toku prowadzonego postępowania okazało się, iż Skarżąca miała  

w przeszłości ograniczone prawa rodzicielskie wobec córki na podstawie postanowienia Sądy 

Rejonowego w Kluczborku III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 sierpnia 2014 r.   

W związku z tym, w dniu 26 lutego 2020 r. tut. Centrum złożyło do prokuratury zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa przez skarżącą dotyczące podania danych niezgodnych 

z prawdą, bowiem miała ona ograniczone prawa rodzicielskie względem małoletniej córki 

poprzez umieszczenie jej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (w oświadczeniu 

wskazała, iż nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej). 



 Jak wynika z powyższego, obydwie Panie wnoszące skargę na pracowników Zespołu 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie mijają się z prawdą. Bezspornym faktem jest, iż Skarżąca składając 

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną w sprawie ograniczenia praw rodzicielskich 

poświadczyła nieprawdę. W konsekwencji tego zostało złożone stosowne zawiadomienie do 

organów ścigania, które rozstrzygną w toku prowadzonego postepowania o ewentualnej winie 

Skarżącej. Kolejny zarzut dotyczący niepoinformowania Skarżącej o złożeniu zawiadomienia 

do prokuratury jest bezzasadny, bowiem zgłaszający nie ma takiego obowiązku (pomimo tego 

Skarżąca wcześniej była ustnie poinformowana o tym, iż w tej sytuacji tut. Centrum ma 

obowiązek złożyć zawiadomienie w tej sprawie).  

Reasumując Skarżąca nie może sprawować funkcji rodziny zastępczej dla małoletniego 

z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków tj. stosownie do art. 42 ust. 1 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 821) „Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka 

może być powierzone osobom, które nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz 

władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona”.  

Zarzut skarżącej w stosunku do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

o bezpodstawne złożenie zawiadomienia do prokuratury w Kluczborku dotyczące fałszywego 

oświadczenia w dniu 20 maja 2019 r. nt ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nieprawdziwy.   

Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał, argumenty faktyczne i prawne, Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 Kpa „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.” 


