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Protokół Nr 3.2023 
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 
odbytego w dniu 3 lutego 2023 r. godz. 15.00

W posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 
3 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich Przewodnicząca komisji, która na wstępie powitała wszystkich 
członków komisji, jak również osoby zaproszone.

Poprosiła radnych o zalogowanie się do systemu.

Nastąpiło sprawdzenie obecności, poprzez zalogowanie się do systemu, gdzie udział wzięło 3 członków 
komisji na ogólną liczbę 3.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca obrad poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do 
wglądu przed obradami, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu 
z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" 
- 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż każdy z członków komisji otrzymał proponowany porządek 
obrad oraz materiały. Następnie odczytała porządek obrad:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wniosek dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie:

a) zapoznanie się z treścią złożonego pisma,
b) sformułowanie rekomendacji dla rady.

5. Sprawy organizacyjne.
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6. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca poinformowała, o wpływie kolejnego pisma mieszkańca z dnia 2 lutego 2023 r., 
które również dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie, dlatego też 
zgłasza wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w pkt 4 ppkt c w brzmieniu: 
„zapoznanie się z wnioskiem mieszkańca z dnia 02.02.2023 r".

Po czym zapytała, kto jest za przyjęciem ww. wniosku formalnego.

Wniosek formalny w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 
0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad po rozszerzeniu.
Proponowany rozszerzony porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wniosek dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie:

a) zapoznanie się z treścią złożonego pisma,
b) sformułowanie rekomendacji dla rady,
c) zapoznanie się z wnioskiem mieszkańca z dnia 02.02.2023 r.

5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do przedstawionego 
porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad 
w zaproponowanej i odczytanej treści.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 
0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad. 4. Wniosek dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie: 
a) zapoznanie się z treścią złożonego pisma.

Pani Przewodnicząca odczytała treść pisma złożonego przez mieszkańca powiatu opatowskiego 
dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie. Mieszkaniec wnosi 
o przeprowadzenie pilnej kontroli w ww. jednostce organizacyjnej powiatu.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Podczas trwania posiedzenia od członków komisji w myśl przepisów kpa odebrano oświadczenia 
o niezachodzeniu żadnych z okoliczności dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, 
stosownym zgodnie z § 46 ust. 8 Statutu Powiatu Opatowskiego, skutkujące wyłączeniem z udziału 
wprowadzonym postępowaniu oraz o niezachodzeniu żadnych okoliczności mogących budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności względem podmiotu wnoszącego pismo. Ponadto 
w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w odniesieniu do przekazanego do rozpatrzenia 
pisma, radni zobowiązali się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu Komisji 
oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w postępowaniu.
Na 3 obecnych członków komisji, oświadczenia o treści wskazanych powyżej wypełniło 3 członków. 
Przedmiotowe oświadczenia stanowią kolejno załączniki od nr 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez panią mecenas, aby mogła odnieść się do 
pisma z prawnego punktu widzenia.

Głos zabrała pani Anna Piątkowska - obsługa prawna starostwa, która wskazała, iż wniosek spełnia 
wymogi formalne i jest wnioskiem. Wskazała, iż we wniosku mieszkaniec wnosi o kilka kwestii:

- przeprowadzenie pilnej kontroli działań dyrektora COPOW w Opatowie w przedmiocie 
wywiązywania się z obowiązku zapisu art. 100 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej tj. złożenie wniosku do sądu właściwego w terminie 18 miesięcy od dnia 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie 
z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia 
warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie 
przysposabiającej,

- dot. szkoleń przeprowadzanych w COPOW w Opatowie,
- zwołanie komisji rewizyjnej i przeprowadzenie kontroli,
- czy Zarząd Powiatu wiedział o ww. ewentualnych zaniedbaniach i czy podjął w stosunku do 

dyrektora działania.
Kontynuując pani mecenas powiedziała, iż jej zdaniem komisja może zająć się tylko pierwszą 
kwestia, gdyż reszta nie leże w jej kompetencji.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez pana Marka Borkowskiego - Dyrektora 
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie, który poinformował, iż 
kiedy w 2020 r. obejmował funkcję dyrektora jednostki zorganizował spotkanie ze wszystkimi 
liderami placówek opiekuńczo - wychowawczych, pytając czy był dopełniany obowiązek wynikający 
z art. 100 ww. ustawy. Dyrektor wskazał, iż od wszystkich liderów otrzymał zwrotną odpowiedź, iż 
był spełniany ten obowiązek. Następnie dyrektor powiedział, iż tego typu spotkania odbył 3 
z liderami i podczas ostatniego z nich wykryto, iż w jednej z placówek opiekuńczo wychowawczej 
typu specjalistycznego w Opatowie mogło dojść do takiego zaniedbania w stosunku do 8 
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podopiecznych. Dodał, iż nie jest w stanie tego jednogłośnie określić, gdyż od dłuższego czasu nie 
ma w pracy lidera tej placówki i może po prostu dokumenty te leżą w nieznanych dla niego oraz 
osoby, która w zastępstwie wykonuje jego obowiązki na miejscu.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała czy ktoś miał pełnomocnictwo do 
podpisywania tego rodzaju wniosków do sądów.

Odpowiedzi udzielił dyrektor, który powiedział, iż tylko on posiada takie pełnomocnictwo. Dodał, iż 
procedura ta była realizowana tylko nie we wszystkich przypadkach. Dyrektor podkreślił również, iż 
na dany moment zgłoszone są już wszystkie dzieci.

O zabranie głosu poprosiła pani mecenas, która wskazała, iż taki wniosek wystosowuje się 
jednorazowo od przyjęcia dziecka, a nie co 18 miesięcy.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która poprosiła dyrektora o przedłożenie komisji 
zestawienia ilości dzieci, które zostały przyjęte i wobec których nie spełniono tego obowiązku po 
objęciu przez niego funkcji dyrektora.

b) sformułowanie rekomendacji dla rady
Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez panią mecenas, która powiedziała, iż 
w każdym momencie możemy zgłosić we wniosku dziecku do sądu. Dodała, iż nie widzi przesłanek 
do tego, aby rozpatrywać ten wniosek również dlatego, iż komisja rewizyjna w planie kontroli na 
2023 r. przewidziała przedmiotową jednostkę w każdym zakresie, o który wnosi mieszkaniec.

Pani Przewodniczącą podsumowując dotychczasowe ustalenia komisji powiedziała, iż podczas 
niniejszego posiedzenia nie mogą zająć żadnego stanowiska i prosi dyrektora o przygotowanie 
zestawienia, o które wnosiła radna Aneta Bławat.

Członkowie komisji zgodzili się z panią Przewodniczącą, wobec czego przeszła ona do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.

c) zapoznanie się z wnioskiem mieszkańca z dnia 02.02.2023 r.
Pani Przewodnicząca odczytała treść kolejnego pisma złożonego przez mieszkańca powiatu 
opatowskiego dot. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie. 
Mieszkaniec ponownie wnosi o przeprowadzenie pilnej kontroli w ww. jednostce organizacyjnej 
powiatu wskazując na prawdopodobne nieprawidłowości dot. sytuacji zamieszkania dyrektora 
Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Nieskurzowie (budynek należy do gminy Baćkowice) oraz 
niewystarczającej ilości opiekunów w porach nocnych.
Treść wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poprosiła, o zabranie głosu przez panią mecenas Annę Piątkowską, która 
wskazała, iż w jej opinii wniosek dotyczy osobistych spraw dyrektora niezwiązanych z powiatem, 
a dalsze kwestie będzie kontrolować komisja rewizyjna.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która powiedziała, iż zgadza się z panią mecenas 
oprócz jednej kwestii tj. dot. opłat za media ponoszone przez dyrektora. Poprosiła o dostarczenie 
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komisji umów, które zostały zawarte pomiędzy nim jako osobą fizyczną a placówką określające 
sposób rozliczeń energii czy opału. Dodatkowo radna poprosiła również o zestawienie ilości dzieci 
w poszczególnych placówkach i czy w porach nocnych jest z nimi wystarczająca liczba opiekunów.

O zabranie głosu poprosił Dyrektor, który odczytał zapis Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: § 11 pkt 1 i 2 „1. 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 
w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym liczbę osób pracujących z dziećmi, sprawujących 
opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego 
dziecka.
2. W placówce opiekuńczo - wychowawczej, w godzinach nocnych, opiekę sprawuje co najmniej 1 
osoba pracująca z dzieckiem.".
Dyrektor dodał, iż nie jest w stanie na tę chwilę odpowiedzieć, czy są jakieś zróżnicowania 
w zależności od ilości dzieci przebywających w placówkach. Zobowiązał się, iż udzieli odpowiedź 
komisji w tej kwestii.

Wobec powyższego pani Przewodnicząca powiedziała, iż komisja musi odbyć jeszcze jedno 
posiedzenie oraz zobowiązuje dyrektora do dostarczenia informacji na wszelkie zadane przez 
członków pytania do czwartku przyszłego tygodnia.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jakieś sprawy w tym punkcie.

Wobec braku pytań i głosów pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego 
punktu posiedzenia.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 15:52).

Protokołowała:
Syfwia Zakrzewska Przewodnicząca

Komisji ski wniosków i petycji

Hcja Frejlich
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