UCHWAŁA Nr XLI/267/14
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 237 § 1 w związku
art. 229 pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Rada Powiatu Pisz uchwala, co
następuje:
§ 1.
Skargę Pani A. Z. z dnia 9 kwietnia 2014 r., złożoną na działalność Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, uznaje się za bezzasadną.
§2.
Uzasadnienie faktyczne i prawne sposobu załatwienia skargi stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do powiadomienia o sposobie
załatwienia skargi poprzez przesłanie Skarżącej niniejszej uchwały wraz z
uzasadnieniem.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik do
Uchwały Nr XLI/267/14
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
UZASADNIENIE
Po zapoznaniu się ze skargą Pani A. Z. na działalność Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu (dalej: PCPR) oraz radnego powiatu Jerzego
Wojciecha Małeckiego stwierdzono, co następuje:
Skarga z dnia 9 kwietnia 2014 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piszu tego
samego dnia.
Do właściwości Rady Powiatu Pisz należy rozpatrzenie w/w skargi w
zakresie dotyczącym działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Piszu, stosownie do art. 229 pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej
Kpa. W związku z powyższym Rada rozpatrzyła zawarte w skardze zarzuty dotyczące
poszukiwania przez PCPR rodziny adopcyjnej dla dzieci Skarżącej. Jednocześnie Rada
Powiatu zwraca uwagę, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują
rozpatrywania przez Radę skargi na działalność radnego powiatu.
Zauważyć także należy, że radny Jerzy Wojciech Małecki w Radzie Powiatu Pisz pełni
funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa,
Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji. Jego wyłącznym zadaniem jest
organizowanie prac w/w Komisji oraz prowadzenie jej posiedzeń. W związku z czym
nie podlegają mu personalnie jednostki organizacyjne powiatu, w tym PCPR w Piszu.
Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Rada Powiatu Pisz ustaliła następujący
stan faktyczny sprawy:
Do PCPR w Piszu wpłynęło 28 marca 2014 r. pismo z Sądu Rejonowego w
Szczytnie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Piszu (sygn.
Akt VIII Nsm 182/13). Sąd powyższym pismem zobowiązał Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu do wskazania ewentualnych kandydatów na rodzinę
zastępczą dla małoletnich dzieci Skarżącej.
Pracownik socjalny PCPR odwiedził Skarżącą z prośbą o wskazanie ewentualnych
kandydatów na rodzinę zastępczą. Ponieważ Skarżąca odmówiła rozmowy z
pracownikiem PCPR, w dniu 7 kwietnia 2014 r. przeprowadzono rozmowę z matką
Skarżącej, która zgodziła się na pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej w
stosunku do swoich wnuków, a dzieci Skarżącej.
Analizując stan prawny przedmiotowej sprawy zauważono, jak niżej:

Sąd Rejonowy w Szczytnie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
w przytoczonym piśmie zobowiązał PCPR do wskazania ewentualnych
kandydatów na rodzinę zastępczą dla małoletnich dzieci Skarżącej. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zobowiązane jest do wykonywania poleceń
i postanowień sądów powszechnych, w związku z czym działania PCPR w zakresie,
którego dotyczy skarga, Rada Powiatu uznaje za w pełni uzasadnione.
Rada Powiatu Pisz podkreśla, że PCPR w Piszu nie zajmuje się
prowadzeniem procedur związanych z przysposobieniem adopcyjnym.
Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135) powiat zobowiązany jest
organizować pieczę zastępczą, co też czyni poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
rodzinie w Piszu. Należy jednak podkreślić, że decyzja o ustanowieniu pieczy
zastępczej nie należy do powiatu, ani tym bardziej do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Piecza zastępcza ustanawiana jest decyzją
sądu, zaś PCPR zobowiązane jest do wykonywania jego postanowień w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Pisz uznaje skargę
za bezzasadną, co zgodne jest ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotowej
sprawy.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Andrzej Kurzątkowski

