
Uchwała Nr VII/38/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 marca 2015 r. na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 marca 2015 r. na działalność 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 
  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego zobowiązując 

go do przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

 

    Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr VII/38/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

w sprawie załatwienia skargi na działalność 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 

postępowanie wyjaśniające. W trakcie postępowania wyjaśniającego przesłuchano 

………………… – Skarżącą, ……………….. - Dyrektora PCPR w Opolu oraz świadków tj. 

………………… – Starostę Opolskiego, ………………… – Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie, ………………… - Specjalistę ds. pracowniczych i 

administracyjno - organizacyjnych, ……………………… - Głównego Księgowego, 

………………… - Starszego specjalistę do spraw placówek opiekuńczo – wychowawczych i 

domów pomocy społecznej. 

Z uwagi na fakt, że świadek ……………. - Specjalista pracy socjalnej ds. rodzin 

zastępczych nie mogła przybyć na posiedzenie Komisji złożyła pisemne wyjaśnienia, z 

którymi  Komisja Rewizyjna zapoznała się.  
W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna ustaliła następujące fakty: 

 

1. Zarzut dotyczący łamania dyscypliny pracy przez Dyrektora nie został potwierdzony. 

W tej kwestii wypowiedział się między innymi ……………….. - Starosta Opolski, 

jako pracodawca. Wyjścia prywatne w godzinach pracy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Pani Dyrektor …………….. zgłaszane są każdorazowo. Starosta 

podkreślił, że Dyrektor  ma nienormowany czas pracy, a swoje obowiązki wykonuje w 

różnych godzinach i porach dnia oraz miejscach, stąd przyjścia  i wyjścia nie zawsze 

odbywają się w godzinach od 7
30

 do 15
30

.  Starosta, jak również pozostała kadra 

kierownicza nie stwierdziła, żeby w godzinach pracy Pani Dyrektor załatwiała swoje 

prywatne sprawy bez zgody przełożonego. O każdym wyjściu Dyrektora w godzinach 

pracy informowana była ……………………….. oraz ……………………, które 

również potwierdziły ten fakt w trakcie rozmowy z Komisją Rewizyjną.   
2. Zarzuty dotyczące wykorzystywania stanowiska służbowego ……………………… 

nie znalazły potwierdzenia w trakcie wysłuchania świadków oraz Dyrektora PCPR. 

Pisemne oświadczenie w tej sprawie złożyła również …………………………... Z 

otrzymanych informacji wynika, że działalność gospodarcza prowadzona przez 

……………………….. odbywała się po godzinach pracy i poza miejscem pracy. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wiedziała o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, stosowne oświadczenie w tej sprawie znajduje się w aktach 

osobowych z datą 30 września 2013 r. Pracodawca nigdy nie stwierdził 

zaniedbywania obowiązków służbowych przez ……………………... Sprzęt 
komputerowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wykorzystywany 

jest tylko do celów służbowych, co potwierdzają wyrywkowe kontrole w tym zakresie 

przez Dyrektora jednostki. Świadek, …………………… również nie potwierdziła  

zarzutów, podkreślając przy tym, że współpraca z ……………………… odbywa się 
prawidłowo od 1991 roku (najpierw w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, a od 1999 

roku w PCPR w Opolu). Zarzutów dotyczących niewłaściwego wykonywania 



obowiązków przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, jak i 

…………………………. w kwestii rodzin zastępczych nie potwierdziły wyniki  

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.03.2015 r. przez pracowników 

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, który sprawuje nadzór merytoryczny nad 

działalnością PCPR oraz Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Opolu. 

3. Zarzuty dotyczące nepotyzmu podczas zatrudniania pracowników w Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu nie 

znalazły potwierdzenia. W tej sprawie wyjaśnień udzieliła jako świadek 

………………. - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

…………………. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie omówiła zasady 

zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych. 

Zatrudnianie pracowników na stanowiska urzędnicze odbywa się zgodnie z ustawą o 

pracownikach samorządowych oraz regulaminem funkcjonującym w jednostce. 

Zatrudnienie ………………………… nastąpiło w 2007 roku, w wyniku 

przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. Konkurs został 

ogłoszony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opolu w sposób jawny, otwarty i 

konkurencyjny. Złożone zostały dwie oferty, do drugiej tury zakwalifikował się tylko 

…………………….. ponieważ spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ……………………….. wykazał się wiedzą 
merytoryczną, dlatego Komisja Konkursowa postanowiła o jego zatrudnieniu. 

Pokrewieństwo z ………………………., Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Natomiast zatrudnienie 

……………………. nastąpiło na jedno z dwóch wolnych stanowisk pomocniczych – 

opiekunki osób niepełnosprawnych. ……………………….. posiadała odpowiednie 

wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dyrektor …………………. 

oświadczyła, że nie wiedziała, iż obie panie są ze sobą spokrewnione. Dyrektor 

…………………. oświadczyła, iż zatrudnia pracowników zgodnie z kwalifikacjami 

oraz potrzebami występującymi w jednostce i nigdy nie było ze strony 

……………………. nacisków w kwestii zatrudniania.  

4. Zatrudnienie ……………………….. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Opolu nastąpiło od 15 wrzenia 2014 r. na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisku 

inspektora ds. osób niepełnosprawnych. Wyjaśnić należy, że w 2012 roku studiując w 

Wyższej Szkole Bankowej w Opolu na kierunku administracja samorządowa, odbył w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu praktykę studencką zapoznając się 
między innymi z tematyką osób niepełnosprawnych. …………………… nigdy nie 

był zatrudniony, jako opiekun niepełnosprawnego siostrzeńca ………………... Zatem 

stwierdzenie …………………., iż wcześniej był zatrudniony jako opiekun 

niepełnosprawnego siostrzeńca jest nieprawdziwe, bowiem Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opolu nigdy nie zatrudniało opiekunów osób niepełnosprawnych. 

……………………… oświadczyła, iż ……………………… w stosunku do niej i jej 

córki nie jest osobą spokrewnioną.  
5. Skarżąca nie przedstawiła również żadnych dowodów na okoliczność rzekomego 

stosowania mobbingu przez Dyrektora PCPR w Opolu, wobec czego Komisja 

Rewizyjna nie mogła stwierdzić takich faktów. 

 

Po przeanalizowaniu całości sprawy oraz wysłuchaniu stron postępowania 

skargowego, skargę na Dyrektora Powiatowego w Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

należy uznać za bezzasadną.  
 


