
UCHWAŁA NR VIII/61/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

W dniu 7 lipca 2021 roku do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 19 kwietnia 2021 roku, 
uzupełniona pismem z dnia 18 maja i 28 czerwca 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłodzku. Skarga została przekazana pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku z dnia 5 lipca 2021 roku, jako skarga na dyrektora jednostki organizacyjnej- na podstawie 
art. 229 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

Ponadto w dniu 9 sierpnia 2021 roku do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęło pismo osób prowadzących 
Rodzinny Dom Dziecka w Woliborzu z wnioskiem o dopisanie ich jako uczestników postępowania 
skargowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania, 
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego- 
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu 
18 sierpnia 2021 roku dokonała analizy i przeprowadziła czynności wyjaśniające w zakresie przedmiotowej 
skargi. W posiedzeniu komisji uczestniczyła strona skarżąca, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka 
w Woliborzu, Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku p. Bogumił Zawardoń oraz Pani Agnieszka Boczoń- pracownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłodzku/kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi 
wyjaśnieniami do skargi oraz informacjami przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie 
§52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego 1 głosem za, przy 2 wstrzymujących przyjęła wniosek, aby skargę 
uznać za bezzasadną.  

Uzasadnienie : 

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg 
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, 
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa. 

Rada Powiatu Kłodzkiego badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji, 
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw”. 

Skarga została złożona na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, jako osoby 
nadzorującej działalność poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wydającej decyzje z zakresu 
administracji publicznej w sprawach dotyczących systemu pieczy zastępczej. Skarga dotyczyła działań 
powziętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, skutkujących niekompletnością materiału 
dowodowego przekazanego do Sądu Rejonowego w Kłodzku III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w celu 
zabezpieczenia dobra małoletnich przebywających w rodzinnym domu dziecka prowadzonym w Woliborzu, 
w związku z powziętą informacją o prawdopodobnym stosowaniu przemocy wobec małoletnich, skutkujących 
wydaniem przez sąd decyzji o zabezpieczeniu małoletnich na czas postępowania w ramach przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Szczegółowe zarzuty dotyczyły również braku kontaktu pracowników PCPR w Kłodzku 
z rodzicami biologicznymi dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej podczas dokonywania rzeczonych 
czynności, braku współpracy interdyscyplinarnej dla dobra dzieci i relacji opartych na wzajemnym szacunku, 
niestosowaniem się  pracowników PCPR do obowiązujących przepisów, wybiórcze ich stosowanie oraz brak 
terminowej, rzetelnej i właściwej realizacji wykonywanych zadań. 

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne wyjaśnienia, poparte obszerną dokumentacją przebiegu 
czynności powziętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w sprawie będącej 
przedmiotem skargi. 
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Wyjaśniono, iż pierwszym sygnałem z informacją o prawdopodobnym stosowaniu przemocy wobec 
małoletnich przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Woliborzu była informacja telefoniczna z dnia 
28 marca 2021 roku skierowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wraz z informacją e-mail z dnia 29 marca 2021 roku z załącznikiem 
w postaci screenu z Facebooka "Kłodzko 998 Alarmowo", zawierającego treść jednego z uczestników dyskusji 
świadczącej, że coś złego dzieje się w wychowankami rodzinnego domu dziecka w Woliborzu. W dniu 
31 marca 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w osobie Kierownika Zespołu ds. 
rodzinnej pieczy zastępczej nawiązało kontakt mailowy z prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka w Woliborzu, 
żądając od niego bezzwłocznego ustosunkowania się do powstałej sytuacji w postaci niepokojących informacji. 
W tym samym dniu prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Woliborzu udzielił pisemnej odpowiedzi mailowej, 
że sprawa została wyjaśniona podczas rozmowy z dyrektorem szkoły, oraz że czuje się pomówiony przez 
autora wpisu. Postawił żądanie natychmiastowego spotkania się z prawnikiem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie bądź prawnikiem starostwa. 

Dyrekcja PCPR w Kłodzku uznał za konieczne zlecenie psychologom zatrudnionym w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wykonanie wstępnego rozpoznania sytuacji małoletnich, panującej 
w Rodzinnym Domu Dziecka w Woliborzu. 

W dniu 7 kwietnia 2021 roku dwaj psycholodzy złożyły wizytę w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej 
Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach, z uwagi na przeniesienie tam dwójki dzieci z rodzinnego domu 
dziecka w Woliborzu (na wniosek prowadzących placówkę). Podczas wywiadu prowadzonego z tymi 
małoletnimi psycholodzy ustalili, że z dużym prawdopodobieństwem doszło do stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej i psychicznej w placówce w Woliborzu. 

W dniu 12 kwietnia 2021 roku odbyła się kontrola funkcjonowania rodzinnego domu dziecka w Woliborzu 
i umieszczonych w nim dzieci. Okres objęty kontrolą obejmował czas od 1.01.2021 roku. Ustaleń dokonano na 
podstawie oględzin obiektu, badania ankietowego przeprowadzonego z udziałem prowadzących rodzinny dom 
dziecka oraz indywidualnych rozmów prowadzonych przez psychologów z dziećmi i obserwacji 
funkcjonowania małoletnich w rodzinnym domu dziecka oraz zachowaniu dzieci w trakcie kontroli. Zespół 
kontrolny na podstawie dokonanych podczas kontroli ustaleń stwierdził, że Rodzinny Dom Dziecka 
w Woliborzu funkcjonuje nieprawidłowo, a opieka nad małoletnimi sprawowana jest niewłaściwie. Zachodzi 
podejrzenie stosowania przemocy fizycznej względem każdego dziecka, a tym samym utratę poczucia 
bezpieczeństwa przebywających w domu dzieci (protokół pokontrolny wraz z zastrzeżeniami prowadzących 
Rodzinny Dom Dziecka w Woliborzu przekazany do wglądu).  

Poczynione ustalenia niezwłocznie tj. w dniu 14 kwietnia 2021 roku przekazane zostały przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do Sądu Rejonowego w Kłodzku III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich w postaci pisemnej informacji wraz ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku skierował do 
Prokuratury Rejonowej w Kłodzku pismo zawiadamiające o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W wyniku powyższego sąd opiekuńczy w dniu 15 kwietnia 2021 roku wydał odpowiednie postanowienia tj. 
zabezpieczające o treści nakazującej natychmiastowe umieszczenie sześciu małoletnich w innej pieczy 
zastępczej (sygn. akt III Nsm 412/21, sygn. akt III Nsm 409/21, sygn. akt III Nsm 408/21, sygn. akt III Nsm 
410/21, sygn. akt III Nsm 411/21- dokumenty przekazane do wglądu).  

W dniu 19 maja 2021 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie 
Prokuratury Rejonowej W Kłodzku, że zostało przez ten organ wszczęte śledztwo w sprawie fizycznego 
i psychicznego znęcania się nad małoletnimi w rodzinnym domu dziecka tj. o czyn z art. 207 § 1a kk. 

Zarzuty skargi nie znalazły potwierdzenia w przekazanych wyjaśnieniach dotyczących stanu faktycznego 
i prawnego. Wynikiem przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
uprawnionych czynności są czynności procesowe jakie zostały podjęte przez Sąd Rejonowy w Kłodzku oraz 
przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku. Należy zwrócić uwagę, iż podjęcie czynności prowadzących do 
wydania postanowień o zabezpieczeniu małoletnich przez Sąd Rejonowy w Kłodzku w sytuacji podejrzenia 
popełnienia przestępstwa było obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa- art. 304 Kodeksu postępowania 
karnego (tekst jednolity Dz.U.2021.534 ze zm.). 
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Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity Dz.U.2020.821 ze zm.): 

„Art. 38b Zarząd powiatu oraz odpowiednio zarząd województwa w związku z przeprowadzanym 
postępowaniem kontrolnym ma prawo do: 

1) żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli; 

2) wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, do 
obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka, w których wykonywane są ich zadania; 

3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu 
określonych czynności objętych obowiązującym standardem; 

4) przeprowadzania oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące 
rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą; 

5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli; 

6) obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

7) przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w tym zasięgania 
opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej. 

 Uznaje się, iż w świetle przepisów oraz ustaleń faktycznych dokonanych przez pracowników PCPR w 
Kłodzku, podjęte przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku działania były 
uprawnione i konieczne. Kwestia zasadności zarzutów o czyn z art. 207 § 1a kk jest przedmiotem odrębnego 
postępowania przed właściwym organem ścigania. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3 
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, 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”.       

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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