
 

 

Uchwała Nr XXXVI/293/17 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29 września 2017r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), Rada 

Gminy Santok, uchwala co następuje: 

§1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani JW na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku. 

2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 

rozpatrywanej skargi oraz pouczenie wynikające z przepisu art. 239 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią. 

 

§2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/293/17   

Rady Gminy Santok z dnia 29.09.2017r. 

 

W dniu 12.09.2017 roku do Urzędu Gminy Santok wpłynęła skarga Pani JW w sprawie nie 

wydania kopii pism jakie Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku wysłał do Prokuratury w 

Gorzowie Wielkopolskim.  

Przewodniczący Rady Gminy Santok pismem z dnia 13.09.2017 roku zobowiązał Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Komisja rewizyjna w dniu 18.09.2017 roku wysłuchała wyjaśnień Pani Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku Ireny Dziubałtowskiej oraz dokonała analizy przedstawionych 

dokumentów. 

Pismem z  dnia 28.08.2017 roku Pani JW zwróciła się do OPS w Santoku o wydanie kopii 

pism skierowanych do Policji lub Prokuratury w związku z procedurą „Niebieskiej Karty”. 

Zespół Interdyscyplinarny w Santoku poinformował Panią JW o podjętych czynnościach w 

sprawie przeprowadzonej procedury Niebieskiej Karty (data otrzymania pisma 04.09.2017 

roku). Ponadto pismem z dnia 12.09.2017 roku kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku poinformowała wnioskodawczynię dlaczego nie może zostać wydana kopia 

dokumentacji podając podstawę prawną oraz kto taką dokumentacje zgodnie z prawem może 

jej udostępnić. 

Komisja po dokonaniu analizy dokumentacji nie stwierdziła niewłaściwego działania zarówno 

Zespołu Interdyscyplinarnego jak i Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku w sprawie 

udzielenia odpowiedzi Pani JW jak też odmowie udostępnienia kopii pism skierowanych do 

Policji lub Prokuratury i proponuje uznać skargę za bezzasadną. 

Procedura ˝Niebieskie karty˝ obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych        

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Ustawa                

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury 

˝Niebieskie karty˝ na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony 

zdrowia. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą nie 

wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wśród katalogu spraw i organów 

określonych w art. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie wymieniono 

postępowania z zakresu procedury ˝Niebieskiej karty˝, a Zespół Interdyscyplinarny nie należy 

do żadnego z podmiotów, do których stosuje się zapisy kodeksu. Ponadto zarówno ustawa      

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak też rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

procedury ˝Niebieskiej karty˝ oraz wzorów formularzy ˝Niebieska karta˝ nie zawiera zapisu,  

z którego wynika, że w sprawach nieuregulowanych tymi aktami stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. W procedurze „Niebieskie Karty” nie mają 

zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku gdyby miały 

zastosowanie przepisy kpa to zgodnie z art.73 par. 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, „strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, 

kopii lub odpisów (...)”. Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada czynnego 

udziału strony w postępowaniu, co oznacza, że organ administracji publicznej jest 

zobowiązany zapewnić stronom możliwość takiego udziału, co wiąże się m.in. z 

umożliwieniem stronom zapoznania się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze sprawą. 

Zdaniem Komisji Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza nie są organami administracji 

publicznej, a same „Niebieskie Karty" nie są procedurą postępowania administracyjnego, 

dlatego przepisy art. 73 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają 



zastosowania. Ponadto dokumentacja procedury „Niebieskiej Karty" zawiera dane wrażliwe, 

dlatego w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych art. 34 ust. 2 i 4 odmawia się 

udostępnienia danych z dokumentacji procedury „Niebieskiej Karty”. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. 

Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole 

Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. Przed przystąpieniem do wykonywania 

czynności, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają 

oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji              

i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy   

w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 

osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”. 

Organem uprawnionym do udostępnienia żądanej przez Panią JW dokumentacji w takim 

przypadku może być Prokuratura lub Policja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego: 
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. 

 


