
UCHWAŁA NR XXXV/289/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Emilię S. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Andrespolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2020 r. poz. 256, 695, 1298, z 2021 r. poz. 54 i 187) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną do Wójta Gminy Andrespol przez Panią Emilię S. na działalność 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu.  

§ 2. Przyjęte w uchwale stanowisko przedstawiono w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Gminy Andrespol oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2020 roku do Wójta Gminy Andrespol złożona została skarga na działanie dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu, który według twierdzenia osoby skarżącej nie wykonał
koniecznych czynności, których wykonania sprawa wymagała.

Osoba skarżąca taką samą wersję skargi przesłała zarówno do Biura Rzecznika Praw Dziecka, jak i do
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie.

Na podstawie wyjaśnień złożonych Wójtowi Gminy Andrespol przez dyrektora OPS w Andrespolu i opinii
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w dniu 12 luty 2021 r., skargę uznać należało za bezzasadną.

W ocenie Rady Gminy Andrespol dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu wykonał niezbędne
czynności, które z jednej strony miały zapobiec demoralizacji dzieci osoby uzależnionej od alkoholu, z drugiej
zaś miały zapobiec rozpadowi rodziny osoby uzależnionej.

Wskazanie o zainteresowanie się sprawą w dniu 11 czerwca 2019 roku dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrespolu otrzymał od pełnomocnika Wójta Gminy Andrespol ds. uzależnień działającej w imieniu Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrespolu.

Po otrzymaniu w/w informacji dyrektor OPS w Andrespolu niezwłocznie nawiązał kontakt z siostrą
uzależnionej, która jest autorką skargi, o której mowa na wstępie.

W rozmowie telefonicznej z w/w dyrektor został poinformowany, że osoba uzależniona od alkoholu po
10 dniowym okresie detoksykacji w szpitalu im Babińskiego w Łodzi będzie kontynuowała leczenie odwykowe
w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi. Po dłuższym okresie „ciszy” trwającej w sprawie osoby uzależnionej,
w dniu 16 marca 2020 r. pocztą elektroniczną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu wpłynęło podanie
dot. nasilających się objawów choroby alkoholowej u osoby uzależnionej. Nadawcami pisma byli syn, siostra
(skarżąca) i ojciec uzależnionej od alkoholu.

Po otrzymaniu tego pisma dyrektor OPS w Andrespolu nawiązał telefoniczny kontakt z synem oraz ojcem
osoby uzależnionej. W rozmowie z ojcem osoby uzależnionej poinformowano go, że do OPS w Andrespolu
wpłynęło pismo w sprawie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu jego córki i poproszono go
o spotkanie. Ojciec uzależnionej zauważył, że teraz jest stan pandemii i poprosił o zorganizowanie spotkania
w późniejszym terminie. W tym czasie OPS w Andrespolu wystąpił do szkoły, której uczennicą jest córka
osoby uzależnionej, o opinię nt. całokształtu zachowania i wyników w nauce córki uzależnionej. W m-cu maju
2020 r., po otrzymaniu opinii ze szkoły OPS w Andrespolu zorganizował spotkanie w miejscu zamieszkania
osoby uzależnionej. W spotkaniu tym uczestniczyli: ojciec osoby uzależnionej, jego żona, dorosły syn
i małoletnia córka osoby uzależnionej.

W trakcie rozmowy autorzy pisma stwierdzili, że OPS w Andrespolu winien spowodować przymusowe
leczenie osoby uzależnionej. Podczas tej rozmowy dyrektor OPS w Andrespolu starał się uświadomić swoim
rozmówcom, że nie ma obecnie pojęcia „przymusowego leczenia odwykowego”. Leczenie niezależnie od tego,
czy jest wynikiem postanowienia sądowego, czy aktem dobrej woli osoby uzależnionej, to w każdym
przypadku musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez osobę uzależnioną na leczenie. W spotkaniu
uczestniczyła również wnioskodawczyni objęcia opieką osoby uzależnionej i pełnomocnik Wójta Gminy ds.
uzależnień. Osoba uzależniona wyraziła zgodę na uczestnictwo w dochodzącej terapii w Łodzi w dniach: 03,
08, 15, 22, 29 czerwca 2020 roku.

O zaistniałej sytuacji został poinformowany mąż osoby uzależnionej, który pracuje i mieszka w innej
miejscowości ograniczając kontakty z rodziną do sobotnio - niedzielnych spotkań.

W dniu 09 sierpnia 2020 r. na skrzynkę mailową OPS w Andrespolu wpłynęła korespondencja dotycząca
zachowania córki uzależnionej. W tym celu bez zbędnej zwłoki, dyrektor OPS w Andrespolu podjął działania
mające na celu zweryfikowanie prawdziwości zdarzeń, zapraszając na rozmowę do ośrodka osobę uzależnioną
(matkę dziecka).

W kolejnych miesiącach OPS w Andrespolu był w stałym kontakcie z członkami rodziny uzależnionej
i posiadał wiedzę o panującej sytuacji w tej rodzinie.

Według opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol dyrektor OPS wykonał wszystkie
czynności i działania, które z jednej strony miały zabezpieczyć prawa rodziny, z drugiej zaś nie dopuścić do
rozpadu tej rodziny, a ponadto objąć „opieką” osobę uzależnioną od alkoholu, która jest przedmiotem „troski jej
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rodziny” i pracowników OPS w Andrespolu. Ponadto Komisja, o której mowa, stwierdziła, że w omawianym
przypadku nie można postawić dyrektorowi OPS w Andrespolu zarzutu, że działał niewłaściwie, a zwłaszcza że
działał wbrew swym uprawnieniom i obowiązkom.

Z wyjaśnień dyrektora OPS w Andrespolu wynika również, że sprawa jest nadal w kręgu zainteresowania
i działań OPS w Andrespolu oraz podejmowane będą nadal czynności konieczne do pozytywnego rozwiązania
tej sprawy, nie wyłączając skierowania sprawy do sądu, celem podjęcia przez ten organ decyzji zobowiązującej
osobę uzależnioną do poddania się leczeniu.

Z przedstawionych powodów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała w/w skargę za bezzasadną.

Rada Gminy Andrespol po zapoznaniu się z materiałami sprawy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol - uznała wniesioną skargę za niezasadną.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) „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 zawiadomienia skarżącego.”.
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