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Protokół Nr 16/5/2016 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

  12 sierpnia 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus. 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.V.1411.3.2016 z dnia  

2 sierpnia 2016 roku w sprawie anonimowej skargi na działalność dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

4. Omówienie działalności gminy w zakresie wspierania osób starszych. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Pan Janusz Czajka odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego oraz załączony anonim. 

Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu – przedstawiła na piśmie 

wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie – pismo znak: ORG.051.2.2016 z dnia 10.08.2016 r. 

Pan Janusz Czajka odczytał w/w pismo i zapytał Panią Grażynę Łebek, „czy chce coś jeszcze dodać do 

tej informacji?” 

Pani Grażyna Łebek powiedziała między innymi, że „jako dyrektor Jednostki pozostającej w strukturze 

miasta, składa sukcesywnie sprawozdania  z działalności. Za I półrocze 2016 r. również złożyła takie 

sprawozdanie - co do jego treści nie wniesiono żadnych uwag”.  

Nawiązała do treści anonimu wskazując na jego chaotyczny i ogólnikowy charakter. 

„Z treści anonimu nie można wywnioskować żadnego zarzutu co do mojej pracy merytorycznej, co do 

którego mogłabym się odnieść. Traktuję ten anonim jako naruszenie mojej prywatności i godności. 

Składanie wyjaśnień co do np. mojego wyglądu czy ubioru, traktuję jako pewien rodzaj dyskryminacji 

- z całą pewnością  temat ten nie powinien być przedmiotem  rozważań żadnego z organów 

nadrzędnych”. 

Podkreśliła, że zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U nr 5, poz. 46) § 8 ust 1 „skargi nie 

zawierające imienia i nazwiska osoby (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia”. Powiedziała między innymi, że czuje się osobiście urażona takim sposobem załatwiania 

tej sprawy. 

Pan Janusz Czajka zaznaczył, że powodem zwołania  posiedzenia komisji merytorycznej nie jest  

anonim lecz pismo Wojewody, który powołuje się na art. 229 i 231 kpa i wnosi - cyt. „O wyniku 

przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego prosimy  powiadomić Wydział Polityki Społecznej  

i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 
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W dyskusji poruszono sprawy związane z terminowym wydawaniem decyzji o przyznaniu świadczenia 

w ramach programu 500+. 

Radny Andrzej Gleń  powiedział między innymi, że jest zainteresowany działalnością OPS-u  „chociaż 

do Pani nic nie mam, chciałbym wiedzieć ilu pracowników odeszło z OPS-u od stycznia 2015 r. ilu jest 

na wypowiedzeniu, chciałbym również mieć wgląd w  terminy wysyłania przelewów  

z różnych świadczeń do banku, czy są terminowe” 

Radni jednomyślnie wyrazili swoją pozytywną opinię o pracy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu.  

Przewodniczący obrad podkreślił, że w związku z wątpliwościami co do zasadności rozpatrywania 

skargi anonimowej, konieczne jest uzyskanie opinii prawnej, czy tego rodzaju skargę powinna 

rozpatrywać Rada Miasta i w jakiej formie. 

Radni jednomyślnie poparli powyższy wniosek. 

Ad. 4 

Pan Janusz Czajka  poprosił Panią Grażynę Łebek o przedstawienie krótkiej informacji o działalności 

Ośrodka w zakresie wspierania osób starszych. 

Mówczyni omówiła zasady Programu Aktywny Senior. 

Przypomniała o organizowanych rok rocznie: Dniu Babci i Dziadka, Spotkaniu Wielkanocnym, 

Senioraliach. 

Podkreśliła, widoczny wzrost zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad osobami starszymi 

zarówno jeśli chodzi o pobyt dzienny jak i pobyt w domach pomocy. 

Przewodniczący obrad wyraził uznanie  za zorganizowanie wyjątkowo udanych  tegorocznych 

Senioraliów. 

Ad. 5 

Pan Janusz Czajka poprosił o zgłaszanie spraw różnych. 

Pani Grażyna Łebek powiedziała, że OPS w Sandomierzu – jako jedna z czterech jednostek – otrzymał 

wsparcie ministerialne programu osłonowego „Rodzina moją oazą” w ramach którego będzie można 

odbyć szkolenia i poszerzyć kwalifikacje pracowników. Będzie to miało znaczenie w pracy z dziećmi – 

ofiarami lub świadkami przemocy, prowadzeniu kampanii informacyjnej dla społeczności lokalnej, 

prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej. Są to środki w wysokości 22 000,00 zł 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu otrzymał również wsparcie z ministerstwa na działania  

w zakresie Asystenta Rodziny w wysokości 31 000,00 zł  

W związku z tym będzie potrzeba zabezpieczenia środków własnych na realizację tych  programów. 

Mówczyni poinformowała, że nie udało się pozyskać dodatkowych środków na „program 

żywnościowy”. W budżecie miasta  zabezpieczono na ten cel 120 000,00 zł. Zaznaczyła, że od 

początku kształtowania budżetu sygnalizowała że są to środki niewystarczające. W chwili obecnej 

wykorzystano już 70% tej kwoty. 

Radni w dyskusji  sprecyzowali wniosek o udzielenie informacji, czy miasto dysponuje lokalami 

interwencyjnymi, które można wykorzystać  dla osób  skierowanych z Punktu Interwencji Kryzysowej 

w nagłym przypadku np. ofiar przemocy w rodzinie. 

Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Ad. 6  

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 


