UCHWAŁA NR XXXI/236/2021
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 10 Statutu Powiatu Działdowskiego przyjętego uchwalą Nr
VI/52/19 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
z 2019 r., poz. 2328 z późn. zm.) Rada Powiatu Działdowskiego uchwala co następuje:
§ 1. Skargę złożoną przez panią J. M. dotyczącą działalności dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Uzdowie uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w § 2. Pismo skarżącej z dnia 24 lutego 2021 r.
przesłane według właściwości Radzie Powiatu Działdowskiego przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Polityki Społecznej, znak PS-II.1411.10.2021 do rozpatrzenia.
§ 2. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Działdowskiego polegało na zbadaniu okoliczności zawartych w skardze oraz analizie zgromadzonych
dokumentów i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. W skardze tej
skarżąca wskazuje na złą opiekę w roku 2020, polegającą na nieodpowiednim żywieniu oraz braku kontaktu
z jej bratem, mieszkańcem DPS w Uzdowie. Zdaniem skarżącej nie została również poinformowana o stanie
zdrowia brata, spowodowanym nadmierną utratą wagi. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Pani Mirosławy
Ormanowskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, znak DPS.95.2021 Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji oraz jej ustnymi wyjaśnieniami na posiedzeniu Komisji w dniu 22.03.2021 r . Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej podkreśliła, że „realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dn. 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734). Stosownie do
przepisów art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Mając na względzie powyższe
podejmując określone działania w odniesieniu do poszczególnych mieszkańców Domu. Kieruje się przede
wszystkim obowiązkiem zapewnienia każdemu z mieszkańców usługi na odpowiednim poziomie
z uwzględnieniem praw każdego mieszkańca, zapewniając każdemu poczucie bezpieczeństwa
z uwzględnieniem stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. W związku z tym wszystkie
działania podejmowane w odniesieniu do osoby Pana K.N. służyły przede wszystkim zapewnieniu
mieszkańcowi jego potrzeb bytowych i opiekuńczych, uwzględniały jego życzenia i prośby oraz spełniając jego
wolę, a ich celem było zapewnienie mieszkańcowi poczucia bezpieczeństwa. Uwzględniając całokształt
dokumentacji dotyczącej pana K.N. będącej w posiadaniu DPS w Uzdowie oraz postawę i starania dyrektora
i personelu DPS w Uzdowie, wobec podnoszenia standardów świadczonych usług w DPS stwierdzić należy, że
przedstawione zarzuty pani J.M. nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Działdowskiego dała wiarę wyjaśnieniom Dyrektora, że nie doszło ze strony Domu
Pomocy Społecznej w Uzdowie do zaniedbań w zakresie sprawowanej opieki nad mieszkańcem K.N., a także
w zakresie przekazywania bieżących informacji o jego stanie zdrowia. i w związku z powyższym uznała skargę
za bezzasadną.
§ 3. Poucza się skarżącą o brzmieniu art. 239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który
stanowi, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności — organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy — bez zawiadamiania skarżącego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Działdowskiego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8DD9C690-73D4-4591-BD27-2291833873E3. Uchwalony

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego
Michał Struzik
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