
UCHWAŁA NR XIII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

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

Rada Miejska w Koniecpolu, po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uznaje się skargę na Kierownika Centrum Integracji Społecznej, zarejestrowaną w dniu 09.08.2019 pod 
numerem 6503/2019:

1) za zasadną w części dotyczącej trybu wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług opiekuńczych,

2) za bezzasadną w pozostałych częściach.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/105/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 września 2019 r.

W dniu 16.08.2019 wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga na kierownika Centrum Integracji 
Społecznej. Skarga była obszerna i odnosiła się do wielu aspektów: niezasadnej zmiany opiekunki rodziny 
wnoszącej skargę, niewywiązywanie się nowej opiekunki ze swoich zadań oraz niewłaściwego sposobu 
rozwiązania umowy o świadczeniu usług opiekuńczych przez kierownika CIS.

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem rodziny zawartym w skardze oraz wyjaśnieniami kierownika 
CIS oraz opiekunek, które świadczyły usługi opiekuńcze wobec rodziny skarżącej. Opiekunki składając 
wyjaśnienia informowały Komisję, że wywiązywały się w sposób prawidłowy ze swoich zadań. 
Zakomunikowały, że dzieci małżeństwa objętego opieką domagały się świadczenia usług również im, między 
innymi poprzez przygotowanie posiłków. Swoje stanowisko przedstawiły na piśmie w formie notatki 
służbowej. Przedstawiono również opinie innych rodzin objętych opieką CIS, które wyraziły zadowolenie 
z jakości świadczonych usług. Opiekunka świadcząca opiekę do lipca bieżącego roku stwierdziła, iż sama 
poprosiła o zmianę rodziny, ze względu na trudności w osiągnięciu porozumienia z dziećmi osoby wnoszącej 
skargę. Komisja uznała, że nie można uznać za zasadne zarzutów o zmianie opiekunki oraz o niewłaściwym 
wykonywaniu obowiązków.

Umowa o świadczenie usług opiekuńczych między Centrum Integracji Społecznej a mężem osoby 
skarżącej przewidywała dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Umowa została wypowiedziana przez 
kierownika CIS w dniu 22.07.2019 roku z dniem 31.07.2019 roku. Termin dwóch tygodni nie został zatem 
zachowany. Komisja uznała, iż zasadny jest zarzut strony wnoszącej skargę o nieprawidłowym trybie 
wypowiedzenia umowy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, iż skarga na kierownika Centrum 
Integracji Społecznej jest zasadna w części dotyczącej trybu wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług 
opiekuńczych oraz bezzasadną w pozostałych częściach.
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