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Uchwała Nr LII/…/2022  
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia …. października 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  

 
 
 

Na podstawie art. 229 pkt 4, art.237 § 4, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  
oraz § 512 ust. 7 pkt 1 i 3 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1874) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi  Pani Karoliny Synak z dnia 23 sierpnia 2022 r. na 
postępowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim dotyczącej zarzutu kontaktowania się z Sędzią Sądu Rejonowego 
 z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom. i wyrażania w jego obecności 
niepochlebnych opinii na temat skarżącej Rada Powiatu Drawskiego przyjmuje 
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyrażone Uchwałą Nr 1/2022 z dnia  
04 października  2022 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i uznaje zarzut 
tej skargi za bezzasadny.  

 
 
2.  Pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. (25 sierpnia 2022 r. – data wpływu do Rady 
Powiatu Drawskiego) skarżąca wniosła skargę wraz z nagraniem  na działalność 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.  Skarga dotyczyła 
trzech  zarzutów: niewłaściwego traktowania skarżącej przez pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom., braku porozumienia 
skarżącej z rodziną zastępczą w zakresie kontaktów z dziećmi, a także kontaktowania 
się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  
z Sędzią Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom.  
i wyrażania w jego obecności niepochlebnych opinii na temat skarżącej. 

    Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa  (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.) skarga w zakresie dwóch pierwszych zarzutów, czyli niewłaściwego 
traktowania skarżącej przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pom. oraz braku porozumienia skarżącej z rodziną zastępczą w zakresie 
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kontaktów z dziećmi została przekazana do rozpatrzenia dla Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom., natomiast zgodnie z art. 229 ust. 4 wyżej 
cytowanej ustawy Rada Powiatu rozpatruje skargę na kierownika jednostki 
organizacyjnej w przedmiocie trzeciego zarzutu, czyli kontaktowania się Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  
z Sędzią Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom.  
i wyrażania w jego obecności niepochlebnych opinii na temat skarżącej. 

 
       Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pomorskim w piśmie z dnia 5 września 2022 r wynika, że w sprawie 
skarżącej Dyrektor nigdy nie była osobiście w Sądzie u żadnego Sędziego. W sumienny 
sposób zachowuje drogę procedur związanych z postanowieniami o umieszczeniach 
dzieci w pieczy zastępczej. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pomorskim oświadczyła, że wskazanym w skardze spotkaniu dotyczącym 
planu pomocy dziecku małoletnich: córki i syna skarżącej, skarżąca zachowywała się 
karygodnie krzycząc, wyzywając rodzinę zastępczą, grożąc zawiadomieniem 
reporterów, policji i prokuratury. Na spotkaniu tym obecni byli: rodzic zastępczy, 
pracownik socjalny Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, 
asystent rodziny Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, 
przedstawiciel Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej, pedagog rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mogli poświadczyć 
karygodne zachowanie się skarżącej. W dniu planu pomocy dzieciom skarżąca spotkała 
się z dziećmi, które wystraszyła swoim zachowaniem. W wyniku niepokojącego jej 
zachowania do skarżącej zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe oraz została 
zawiadomiona Policja. Skarżąca w pośpiechu opuściła Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 
poinformowała, że  w październiku 2021 r. rodzina, pełniąca funkcję niezawodowej 
rodziny zastępczej złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez skarżącą. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pom. jest również w trakcie przygotowania zawiadomienia do prokuratury 
o uporczywe nękanie, szykany, wyzwiska pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, w tym Dyrektora jednostki na portalach 
społecznościowych.  
       W odniesieniu do zarzutu dotyczącego kontaktowania się z Sędzią Sądu 
Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom. i wyrażania w jego 
obecności niepochlebnych opinii na temat skarżącej Dyrektor Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie  w Drawsku Pom. oświadczyła, że nigdy nie była w Sądzie u żadnego 
Sędziego w sprawie skarżącej, zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja skarżącej jest 
trudna, ale to nie upoważnia jej do pisania nieprawdy na temat Dyrektora czy 
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 

 
         Biorąc pod uwagę stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim, dokumentację załączoną do sprawy, obowiązujące 
przepisy prawa należy stwierdzić, że skarga na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w przedmiocie zarzutu 
kontaktowania się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim z Sędzią Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku 
Pom. i wyrażania w jego obecności niepochlebnych opinii na temat skarżącej jest 
bezzasadna.  

 
 
§ 2. Przewodniczący Rady Powiatu doręczy odpis uchwały skarżącemu. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    
 

     Przewodnicząca Rady 
 

       Urszula Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Druk NR 2787
 
 
 
 
   

4 
 

U Z A S A D N I E N I E 

            Pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. (25 sierpnia 2022 r. – data wpływu do Rady 
Powiatu) wpłynęła skarga wraz z nagraniem  na działalność Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.  Skarga dotyczyła trzech  zarzutów: 
niewłaściwego traktowania skarżącej przez pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom., braku porozumienia skarżącej z rodziną zastępczą 
w zakresie kontaktów z dziećmi, a także kontaktowania się Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Sędzią Sądu Rejonowego  
z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom. i wyrażania w jego obecności 
niepochlebnych opinii na temat skarżącej. 

         Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa  (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.) skarga w zakresie dwóch pierwszych zarzutów, czyli niewłaściwego 
traktowania skarżącej przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pom. oraz braku porozumienia skarżącej z rodziną zastępczą w zakresie 
kontaktów z dziećmi została przekazana do rozpatrzenia dla Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.,  natomiast zgodnie z  art. 229 pkt 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 735 ze zm.)  organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 
działalności kierowników jednostek organizacyjnych jest Rada Powiatu, dlatego trzeci 
zarzut dotyczący kontaktowania się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drawsku Pomorskim z Sędzią Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
w Drawsku Pom. i wyrażania w jego obecności niepochlebnych opinii na temat 
skarżącej zostanie rozpatrzony przez Radę Powiatu. 

Na podstawie § 511 ust. 1  oraz § 512  ust. 1  Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1874) Komisja Skarg, Wniosków 
 i Petycji Rady Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 04 października 
2022 r. zapoznała się z treścią skargi oraz całą dokumentacją dołączoną do niej,  
odnoszącą się do zarzutu i przedstawiła Radzie Powiatu swoje stanowisko wyrażone 
uchwałą.   

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie.  
 

 
 

Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady 
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Uchwała Nr 1/2022 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 04 października 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim  

 
 

 
            Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 512 ust. 6 pkt 2 Statutu 
Powiatu Drawskiego (t.j Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2022 r. poz. 1874) 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Karoliny Synak z dnia 23 sierpnia 2022 r. na 
postępowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim dotyczącej zarzutu kontaktowania się z Sędzią Sądu Rejonowego  
z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom. i wyrażania w jego obecności 
niepochlebnych opinii na temat skarżącej oraz po przeanalizowaniu stanowiska 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, 
dokumentacji załączonej do sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji  stwierdza, że skarga na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w przedmiocie kontaktowania się 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Sędzią 
Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Drawsku Pom. i wyrażania w 
jego obecności niepochlebnych opinii na temat skarżącej jest bezzasadna.  

 
§ 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Powiatu do uchwalenia projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
     
 
                               Przewodniczący Komisji 
 
           Marek Banaszek 
 


