
UCHWAŁA NR XVII/157/2020 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 25 listopada 2019r.  na  działanie  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy w zakresie określonym w § 1 zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przekazania 
skarżącej zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg, w tym niniejszą uchwałę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/157/2020 

Rady Gminy Walce 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 25 listopada 2019 r. skarżąca złożyła skargę na działanie Pana Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Walcach, zarzucając mu przekazywanie w udzielonym wywiadzie dla stacji TVP3 
nieprawdziwych informacji na temat rodziny Skarżącej, a w szczególności dotyczących codziennego 
przyjeżdżania pracowników socjalnych do Skarżącej i jej rodziny oraz dotyczących matki Skarżącej, która 
rzekomo pozostawała pod wpływem alkoholu w dniu 15.11.2019 r. 

W imieniu Rady postepowanie w sprawie skargi prowadziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała 
następujący materiał dowodowy w sprawie, ustalając następujący stan faktyczny: 

Komisja zapoznała się z programem wyemitowanym w TVP3 na temat sprawy Skarżącej. Ponadto, 
uzyskano wyjaśnienia w sprawie od Kierownika OPS w Walcach. W odpowiedzi na skargę Skarżącej 
Kierownik OPS stwierdził, że w wywiadzie dla Telewizji nie ujawniał żadnych danych, umożliwiających 
identyfikację Skarżącej, a wszystkie przekazane telewizji informacje były prawdziwe. W szczególności, 
Kierownik podniósł, że rodzina Skarżącej objęta jest od wielu lat nadzorem i wsparciem, średnio raz na 
tydzień jest odwiedzana przez pracowników OPSu, a przydzielony asystent rodziny, wielokrotnie 
codziennie wspierał i monitorował sytuację w rodzinie Skarżącej. 

Komisja wystąpiła także do Policji, która dokonywała interwencji w dniu 15.11.2019 r. u rodziny 
Skarżącej w sprawie nadużywania alkoholu w czasie sprawowania opieki nad dziećmi, celem uzyskania 
notatki z tej interwencji . Policja jednak odmówiła przekazania notatki, niemniej wskazała, iż w momencie 
interwencji matka Skarżącej była pod wpływem alkoholu. 

Ponadto, sama Skarżąca w treści skargi napisała: „Policja przyjechała dopiero po tym jak już wszyscy 
byliśmy w domu i dzieci przebywały pod opieką osoby trzeźwej”, czym niejako przyznała, że dzieci przed 
przyjazdem Policji mogły pozostawać pod opieką osoby – matki, która mogła być nietrzeźwa.  

Ponadto, Komisja i Rada mogły zapoznać się z Wystąpieniem Pokontrolnym Wojewody Opolskiego 
z dnia 24 stycznia 2020 r., z którego również wynikało, że Skarżąca i jej rodzina pozostają pod opieką OPS 
od wielu lat, i że opieka ta prowadzona jest z dużą intensywnością. 

Na podstawie tak zebranego materiału dowodowego w sprawie Komisja uznała, że Kierownik OPS 
nie dopuścił się w udzielonym wywiadzie telewizyjnym żadnego przekłamania i podania wobec osoby 
Skarżącej i jej rodziny nieprawdziwych informacji. Tym bardziej nie można takiego wniosku wyciągnąć, 
ponieważ w treści tego wywiadu nie padają żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby Skarżącej. 
Stąd też treść skargi należy uznać jedynie jako indywidualne odczucia Skarżącej, mające subiektywny 
charakter, nie poparte żadnymi obiektywnymi okolicznościami, a jako takie nie mogą stanowić 
o odpowiedzialności Kierownika OPSu. 

W tym miejscu także warto wskazać, iż materiał filmowy jedynie w części opierał się na wywiadzie 
z Kierownikiem OPSu. Stąd też całość tego przekazu bezpośrednią odpowiedzialność ponosić mógłby jego 
wydawca, czyli TVP 3, gdyby rzeczywiście do naruszenia praw Skarżącej doszło, co jednak nie pozostaje 
w gestii Rady, aby to ustalać. 

Mając zatem na uwadze powyższe Rada uznając ustalenia Komisji za rzetelne i przekonywujące, traktuje 
je jak własne i tym samym stwierdza, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Id: 186844A1-4BE2-4866-B6DE-234709D08070. Podpisany




