
.  

 

 

 

Uchwała Nr  XVII/149/2020 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 lutego 2020 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 2019, poz. 506) 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 Pani *****, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie dnia 

06 lutego 2020 r. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 

dotyczącą naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 

skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

W dniu 06 lutego 2020 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga Pani *****  na 

działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotycząca naruszenia 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, a Prezydenta Miasta Tczewa poprosił o przekazanie wyjaśnień w sprawie.  

Prezydent Miasta Tczewa pismem numer S.051.1.20 z dnia 14 lutego 2020 roku przekazał 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie, odnoszące się do zarzutów podnoszonych w skardze, tj.: 

1. Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych poprzez przekazanie do Sądu 

informacji o miejscu pracy skarżącej oraz o pozyskaniu tych danych bez jej zgody. 

2. Bezprawnego wg skarżącej przesłuchania jej przez prawnika MOPS w dniu                           

10 grudnia 2018 r. ponieważ  „ nie było jeszcze prawomocne postanowienie Sądu 

Rejonowego w Tczewie o ustanowieniu jej opiekunem prawnym, a w stosunku do Pani 

Heleny S. jest osobą obcą, niezobowiązaną do alimentacji”. 

3. Braku odpowiedzi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek skarżącej                      

z sierpnia 2018 r. o skierowanie Pani Heleny S. do Domu Pomocy Społecznej                          

w Suwałkach. 

4. Niewystarczającej ilości godzin usług opiekuńczych na rzecz Pani Heleny S. 

W piśmie wyjaśniającym przedstawiono sytuację życiową Pani Heleny S. oraz  wszystkie 

zabiegi formalno-prawne przeprowadzone aż do dnia 30.04.2019r. kiedy to Pani Helena S. 

została odebrana z Ośrodka Opiekuńczego przez opiekuna prawnego (skarżącą). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo odniósł się do każdego z zarzutów podając 

fakty i wyjaśnienia, powołując się przy tym na aktualnie obowiązujące przepisy i procedury. 

Potwierdziły one, że działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie 

Pani Heleny S. były niezbędne w celu realizacji ciążących na nim zadań w zakresie ustalenia 

odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym, a także potrzeby ustalenia 

odpłatności za Dom Pomocy Społecznej, i nie naruszyły wskazanych przepisów ochrony danych 

osobowych (RODO). 

W związku z powyższym po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta oraz opinią 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 lutego 2020 r. Rada Miejska w Tczewie uznała 

skargę za bezzasadną. 

 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa 

 

 
*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) 


