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Protokół Nr 8/7/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 sierpnia 2011 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni na posiedzeniu: 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Skorupa 
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Marek Chruściel 
Nieobecni: 
Pan Andrzej Gleń 
Ad. 1 
Pan Jacek Dybus stwierdził na postawie list obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił o jego 
przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora OPS  

w Sandomierzu. 
5. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora OPS w Sandomierzu.  
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Jednogłośnie przyjęto projekt porządku obrad. 
Ad. 3 
Pan Jacek Dybus przedstawił obecnym treść pism: 

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia: 04-08-2011 znak: OPS-
0717/1082/2011 oraz z dnia 03-08-2011r znak: OPS-0717/1075/2011 

2. Pani W. Z. zam. ul. Z. w Sandomierzu.*) 
Pani W. Z. nie skorzystała z zaproszenia na  posiedzenie Komisji.  
Komisja zapoznała się z zarzutami postawionymi wobec Pani Haliny Komenda Dyrektora 
OPS w Sandomierzu oraz przedyskutowała informacje  wyjaśniające. 
Pan Jacek Dybus poprosił obecną na posiedzeniu Panią Halinę Komenda o ustosunkowanie 
się do zarzutów. Pani Dyrektor wraz z obecnymi na posiedzeniu pracownikami OPS   
przedstawiła dodatkowe informacje oraz pisemne wyjaśnienie. 
Ad. 4 
Pan Jacek Dybus przedstawił członkom Komisji wniosek o uznanie skargi na działalność 
Dyrektora OPS w Sandomierzu za nieuzasadnione i zapytał kto jest za takim wnioskiem. 
Glosowano: 4 „za” – jednogłośnie 
Pan Jacek Dybus stwierdził, Ŝe w związku z wynikiem głosowania Komisja przedstawi na X 
sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 sierpnia stosowny projekt uchwały  
z uzasadnieniem. 
Ad. 5 
Członkowie Komisji opracowali treść uzasadnienia 
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UZASADNIENIE  
do projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora OPS w Sandomierzu. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2011r. rozpatrzyła skargę na czynności 
Dyrektora OPS w Sandomierzu. 
Pani W. Z.  złoŜyła za pośrednictwem Dyrektora OPS w Sandomierzu odwołanie do SKO w 
Kielcach od decyzji z dnia 25.07.2011r. W tytule odwołania zaznaczyła, Ŝe jest to równieŜ  
skarga na czynności Dyrektora OPS w Sandomierzu. 
 Pismem z dnia 04-08-2011r. znak: OPS-0717/1082/2011 powołując się na  art. 229 pkt 
3 kpa Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS w Sandomierzu złoŜyła na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wyjaśnienie.  
  W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna przeanalizowała zgodnie z kompetencją 
zarzuty dotyczące sposobu postępowania pracowników i  Dyrektora OPS  wobec interesantów  
poszkodowanych w majowo-czerwcowej powodzi w  2010r. 
SkarŜąca stwierdza Ŝe: 
-  jej rodzice, osoby schorowane, w starszym wieku oczekiwali 3 godz. na załatwienie sprawy 
bez skutku, 
-  pracownicy wprowadzali w błąd poszkodowanych byli stronniczy i aroganccy, 
- wniosek, który złoŜyła w OPS  w dniu 18.08.2011r. zaginął, 
(Pani Z. nie skorzystała z zaproszenia na posiedzenie Komisji) 
 Z wyjaśnień zawartych w pismach  Dyrektora OPS znak: z dnia OPS-0717/2011  
z dnia 2011-08-03  oraz  OPS-07171082/2011 z dnia 2011-08-04 wynika, Ŝe : 
- w pierwszych dniach po powodzi w 2010r. ilość osób zgłaszających się do OPS 
przekroczyła znacznie moŜliwości kadrowe jednostki, co znacznie przedłuŜało proces 
przyjmowania interesantów,  
-  pracownicy OPS poświęcali swój własny czas na załatwianie spraw słuŜbowych pracując  
w nadgodzinach w soboty i niedziele  (zmęczenie, przeciąŜenie pracą), 
- urzędnicy działali zgodnie z obowiązującymi przepisami, które ulegały zmianom np. 
zarządzenie MSWiA upraszczające przyjmowanie wywiadów środowiskowych, 
-  wszelkie decyzje wydawane były po konsultacji z radcą prawnym, 
-  kontrola NIK przeprowadzona pod kątem prawidłowości realizowania programu rządowego 
– pomoc dla powodzian – nie stwierdziła Ŝadnych uchybień ani nieprawidłowości co 
świadczy o sumienności i rzetelności pracowników OPS w Sandomierzu. 
 Obecna na posiedzeniu Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS udzieliła 
szczegółowych informacji i wyjaśnień, wskazując na specyfikę pracy jej podwładnych, którzy 
wykazali się zarówno dobrą wolą jak równieŜ  profesjonalizmem w bardzo szczególnym  
i trudnym okresie klęski Ŝywiołowej w  2010 r. 
W związku z przedstawionymi informacjami Komisja Rewizyjna uznała skargę Pani W. Z. na 
czynności Dyrektora OPS w Sandomierzu  za nieuzasadnioną. 
 
Ad. 6,7 
Pan Jacek Dybus -  Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie. 
       
     Jacek Dybus 
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Członkowie Komisji: 
Pan Marek Jarema…………………………………… 
Pan Maciej Skorupa…………………………………. 
Pan Maciej Kuśmierz……………………………….. 
Pan Marek Chruściel………………………………… 
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Protokołowała: Renata Tkacz 
 
 
*)  Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


