
 

 

Uchwała Nr III/27/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 grudnia 2018 r.  

 

 

w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tczewie 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                

(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana *****************, która wpłynęła do Rady 

Miejskiej w Tczewie dnia 03 października 2018 r. na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotycząca zaniechania opieki nad zmarłym ojcem 

skarżącego. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa  

 

 

 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 3 października 2018 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana 

******** na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  

dotycząca zaniechania opieki nad zmarłym ojcem skarżącego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2014-2018 skierował skargę do 

Komisji Rewizyjnej, występując jednocześnie do Prezydenta Miasta z pismem w sprawie 

udzielenia wyjaśnień. W odpowiedzi na pismo Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie poinformowała, iż tut. Ośrodek od dnia pierwszego zgłoszenia przez 

Skarżącego udzielał pomocy panu ******** stosownie do zgłaszanych przez niego potrzeb. 

Jednocześnie w ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy tut. Ośrodka podejmowali 

starania dotyczące monitorowania stanu zdrowia klienta, zapewniając mu pomoc pielęgniarki 

środowiskowej i podejmując z nią współpracę. Ojciec Skarżącego nie chciał wsparcia  

w formie usług opiekuńczych, twierdząc iż, wsparcie ze strony rodziny, tj. brata, bratowej  

i wnuczki są wystarczające. W trakcie pracy z klientem brak było jakichkolwiek 

niepokojących informacji o jego stanie zdrowia od pielęgniarki środowiskowej.  

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wskazał, iż obowiązujące 

przepisy nie przewidują możliwości przymusowego objęcia danej osoby pomocą społeczną w 

w/w formie. Stosownie do art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.), aby organ pomocy społecznej mógł 

udzielić pomocy na wniosek innej osoby niż zainteresowany lub z urzędu wymagana jest 

zgoda tej osoby zainteresowanej lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli taki został 

ustanowiony. Wobec powyższej regulacji przyznanie ojcu Skarżącego pomocy wbrew jego 

woli nie było możliwe. 

Dodatkowo Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 października 2018 r. próbowała 

rozeznać się w sytuacji zdrowotnej oraz przyczynie śmierci zmarłego ojca Skarżącego zadając 

dodatkowe pytania do pielęgniarki środowiskowej i Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Medipol s.c., jednak z uwagi na ochronę danych osobowych nie udzielono 

odpowiedzi na temat ojca skarżącego.  

Następnie skarga została ponownie przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji w kadencji 2018-2023. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r., 

Komisja zapoznała się z ww. wyjaśnieniami udzielonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie do skargi i uznała ją za bezzasadną. 

 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

      Zenon Drewa 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 


