UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.1)) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie zarejestrowanej
w Rejestrze skarg i wniosków pod nr OR.1510.8.2019 pozycja nr 8 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Paweł Polikowski

1) Zmiany

niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133

Id: 45309C5A-49B7-4FBA-B217-868BD471DBBD. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła skarga
na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
Zgodnie z art. 229 pkt 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych należy do rady powiatu.
Przedmiotem skargi jest między innymi łamanie praworządności przez Dyrektor placówki,
przyjęcie do DPS-u podopiecznego z Zespołem Downa oraz założenie 20 kamer monitorujących.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego po otrzymaniu skargi niezwłocznie przekazał ją
do rozpatrzenia właściwej w sprawach skarg Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wystąpił do
Anny Woźniak - Margol, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie o ustosunkowanie się
do stawianych zarzutów i złożenie pisemnych wyjaśnień.
W dniu 17 września 2019 r. wpłynęły od pana Dyrektor DPS w Browinie wyjaśnienia
zarzutów podniesionych przez skarżącego.
W dniu 3 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
w którym udział wzięli:
- Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska – Przewodnicząca Komisji,
- Rafał Lewandowski – Członek Komisji,
- Piotr Skiba – Członek Komisji,
- Tomasz Wierzbicki – Członek Komisji.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
- Anna Woźniak – Margol, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie,
która została zaproszona na posiedzenie Komisji, celem ewentualnego uzupełnienia złożonych
wyjaśnień.
Do tego dnia jednak nie wpłynęła odpowiedź od skarżącego w sprawie podania
sprecyzowania swoich zarzutów względem Dyrektor DPS w Browinie.
17 października odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, w którym udział wzięli :
- Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska – Przewodnicząca Komisji,
- Agnieszka Jankierska-Wojda – Członek Komisji,
- Rafał Lewandowski – Członek Komisji,
- Piotr Skiba – Członek Komisji,
- Tomasz Wierzbicki – Członek Komisji.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zebraną podczas postępowania wyjaśniającego
uznała skargę za bezzasadną.
Po wnikliwiej analizie ustalono, iż każdy mieszkaniec placówki kierowany jest na
podstawie skierowania. Dyrektor DPS w Browinie również wyjaśniła, iż przez radiowęzeł, na
życzenie mieszkańców, przekazywana jest msza święta. Ustalono także, iż istnieje możliwość
złożenia skarg lub wniosków w placówce DPS w Browinie w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00
lub pisemnie. Wszystkie skargi są wyjaśniane, a skarżący są informowani o sposobie załatwienia
skargi lub wniosku. Skarżący zarzuca Dyrektor potrącenie z depozytu mieszkańca środków
finansowych do pokrycia kosztów naprawy szkody, które wyrządził ten mieszkaniec. Artykuł 45
Regulaminu Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Browinie zobowiązuje mieszkańców do
pokrycia kosztów naprawianych szkód, które wyrządził z własnej winy Domowi lub innemu
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mieszkańcowi. Fakt ten jest również udokumentowany. Jednym z zarzutów w skardze jest również
likwidacja starych mebli, które były przechowywane w magazynie przez kilka lat. Dyrektor jednak
wyjaśniła, iż zostały one zlikwidowane na życzenie skarżącego. Skarżący zarzuca również
instalację 20 kamer monitorujących. Fakt ten wynika z zaleceń kontrolnych, ponadto monitoring
znajduje się tylko w pomieszczeniach komunikacyjnych. Ostatnim zarzutem wyjaśnianym przez
Komisję jest brak możliwości korzystania z WC znajdujących się przy pomieszczeniach do terapii
zajęciowej. Dyrektor DPS wyjaśniła, iż mieszkańcy mogą korzystać z toalet należących do Domu,
ponadto posiadają oni w pokojach własne toalety.
Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 k.pa w przypadku gdy skarga, w wyniku
jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy - bez zawiadamiania skarżącego, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.

/-/ Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
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