UCHWAŁA NR VIII/42/2011
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 24 sierpnia 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), oraz art. 229 pkt 3 art. 237 i art.
238 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.2).
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za niezasadną skargę pani Marii Karbowskiej na działania Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w sprawie niesłusznie podjętych działań
wobec rodziny jej syna.
§ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o
sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
urzędzie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr
162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180
poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z z 2009 r. Nr 52, oz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U . z 2001 r. Nr 49 poz. 509; z 2002 r. Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162 poz.
1692; z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524; z 2008 r. Nr 229 poz. 1539; z 2009 r. Nr 195
poz. 1501, Nr 216 poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz. 1700; z
2011 r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/42/2011
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 24 sierpnia 2011r.
W dniu 9 czerwca 2011r. wpłynęła do biura Rady Gminy skarga pani Marii
Karbowskiej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi
Wielkiej w sprawie niesłusznie podjętych działań przez pracowników GOPS wobec rodziny
jej syna.
W dniu 21 czerwca 2011r. Komisja ds. Oświaty, Spraw Socjalnych, Kultury i Sportu
zapoznała się ze sprawą dotyczącą skargi pani Marii Karbowskiej. Na spotkanie komisji
zaproszono panią Magdalenę Patyk, pracownika socjalnego oraz panią Małgorzatę
Łukaszewicz pedagoga szkolnego, które zajmowały się tą sprawą. Pani Maria Karbowska w
swojej skardze zarzuciła pracownikom GOPS, że bezpodstawnie skierowano sprawę rodziny
jej syna do sądu.
Pracownik socjalny pani Magdalena Patyk wyjaśniła, że pierwszą notatkę ze szkoły z prośbą
o interwencje w środowisku ucznia dostała w grudniu 2009r.
Na podstawie tego zgłoszenia umówiła się na rozmowę z rodziną. Uczestniczyli w niej
wszyscy członkowie rodziny, którzy zdawali sobie sprawę z problemu, który ich dotyczył.
Zaproponowano rodzinie zgłoszenie się do poradni na konsultację w celu zdiagnozowania
sytuacji i zaplanowania ewentualnej dalszej pomocy. Państwo K. podpisali zgodę na
uczestnictwo w tych spotkaniach. Niestety po jednorazowej konsultacji, rodzina nie
kontynuowała terapii.
W lutym 2011r. szkoła ponownie zwróciła się do GOPS z prośbą o wgląd w sytuację rodziny.
Dziecko państwa K. zostało przebadane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Toruniu.
W wyniku badania dokonanego przez specjalistów, podjęto podejrzenie o stosowaniu
przemocy domowej wobec dziecka oraz jego matki. Pani Magdalena Patyk zwróciła się do
szkoły z prośbą o notatkę na ten temat, aby dołączyć ją do dokumentacji. Na podstawie
całości akt sprawy pracownicy OPS oraz pedagog szkolny postanowili porozmawiać z
rodziną w ich miejscu zamieszkania. Głównego żywiciela rodziny nie zastano w domu. Matka
dziecka podczas tej wizyty i rozmowy była bardzo zdenerwowana, płakała, potwierdzała, że
jest źle traktowana przez męża, lekceważona. Ponadto podała, że w jej rodzinie są krzyki,
wyzwiska, nastawianie przez męża przeciwko niej dziecka oraz obwinianie jej winą za
problemy dotyczące dziecka. Powiedziała również, że mąż po wypiciu alkoholu staję się
zadziorny, a nawet agresywny.
Zaproponowano różne formy pomocy dla rodziny. Pani K. potwierdziła, że potrzebuje takiego
wsparcia.
Poinformowano petentkę o dalszym toku postępowania w tej sprawie. Zaproponowano
wystąpienie z prośbą do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o
zajęcie się tą sprawą i wezwanie na rozmowę motywującą pana K. Ponadto GOPS
zaproponował wystąpienie do sądu z prośbą o wgląd w sytuację nieletniego dziecka.
Podczas tej wizyty wytłumaczono pani K. na czym to wparcie będzie polegało. Głównie
chodziło o wsparcie ze strony kuratora, który będzie regularnie odwiedzał rodzinę i
monitorował walkę z problemami. Po wizycie kuratora zawodowego stwierdzono, że rodzina
potrzebuje takiej pomocy. Zapewniono również, że nikt z pracowników w piśmie do sądu nie
powoływał się na paragraf 109. który miałby na celu odebranie dzieci państwu K. Pedagog
szkolny pani Małgorzata Łukaszewicz dodała, że specjaliści z poradni toruńskiej, po
przebadaniu chłopca, poprosili o wgląd w życie tej rodziny, ponieważ dziecko zachowuje się

nieadekwatne do sytuacji, jest wybuchowe, wpada w histerię, krzyczy w szkole, co nie jest
normalne. W lutym 2011r. wystąpiono o indywidualny tok nauczania dla chłopca. W 2009 r.
przeprowadzając wywiad z chłopcem, uzyskano informację na temat nadużywania alkoholu
przez ojca oraz biciu. W 2011r. wywiad powtórzono, a dziecko potwierdzało cały czas tę
samą sytuację.
Na podstawie wyjaśnień złożonych przez pracownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i pedagoga szkolnego oraz po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja ds.
Oświaty, Spraw Socjalnych, Kultury i Sportu uznała skargę za bezzasadną. Uważa, że w
intencji GOPS nie leżało odebranie dzieci rodzinie. Kierownik Aldona Michalska skierowała
sprawę do sądu o wgląd w sytuację małoletniego dziecka, ponieważ skończyły się
kompetencje GOPS i nie można było dalej działać w tej sprawie.

