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Rady Gminy Bliiyn

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na sottysa solectwa Plac2k6w

Na podstawie art. 15 iart. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzQdzie gminnym

(t.j. Dz.U. z zo,ztt. poz.L37T) Rada Gminy Bli2yn uchwala, co nastqpuje:

5 1. Uznaje sie za bezzasadnE skarge na zachowanie ispos6b traktowania niepelnosprawnych

mieszka6c6w przez sottysa solectwa Placzk6w PaniE Danielq Domagale, z ptzYczyn okreslonych

w uzasadnieniu stanowiQcym zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Zobowiazuje siq PrzewodniczEcego Rady Gminy Bli2yn do powiadomienia skariqcej

o sposobie zalatwienia skargi poprzez przeslanie skariacej odpisu niniejszej uchwaly wraz

z uzasadnieniem.

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

1. Szymon M

Komisja Skarg, Wniosk6w i PetYcji:

astalerz - Przewodniczacy Komisii - ......

2. Agnieszka Swiercz - zastqpca Przew. Kom ji -

3. Krzysztof Jurek - Czlonek Komisjl - ......

4. Slawomir Mlodawski- czlonek Komi
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Uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2021r. do Rady Gminy Bli2yn wplynqla skarga na zachowanie

i spos6b traktowania niepelnosprawnych mieszka6c6w przez terenowego opiekuna spolecznego

w osobie pani sottys Danieli Domagaty oraz radnego Pana Jacka Krzepkowskiego. Skar2qca oswiadcza,

2e w dniu 3 sierpnia 2021r. zostata poinformowana, 2e Pani sottys spisuje na liste osoby

z niepelnosprawnosciE czyli grupE. Podnosl w skardze, ie Pani sottys zadzwonila do kilku os6b ale nie

do niej, pomimo ie o jej sytuacji poinformowala jq sEsiadka skariqcej. Pani soltys obiecala zadzwonii,

niestety zapomniala. wedlug skar2acej, gdy usilowala dowiedzie. sie o co chodzi Pani sottys

niegrzecznie odm6wila jej wyjaSnienia. skariEca o6wiadcza,2e Pan Jacek Krzepkowski, kt6ry podjat sie

zrobienla listy os6b niepelnosprawnych wykonalto niedbale i ze szkodq dla skar2qcejoraz wielu innych

os6b z solectwa Placzk6w. skar2qca zatem zapytuje, czy tak pracujE - postqpujQ osoby na stanowiskach

iczy tak powinno traktowai siq osoby niepelnosprawne by tych paczek nie otrzymaty pomimo, ie sq

chore imajq niskie dochody. Sprawa dotyczy wydawania paczek zywnoiciowych przez Starostwo

Powiatowe w skariysku-Kamlennej dla mieszka6c6w powiatu posiadajqcych orzeczenie

o niepelnosprawnoSci.
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Gminy Bli2yn na posiedzeniu w dniu 17 wrzeinia 2021r.

zapoznala siq z opiniE radcy prawnego, z kt6rej wynika, ie skarga dotyczy dzialalnoSci publicznej os6b

pelniqcych funkcje publiczne w gminie izarzuty zwiazane sE 5ci6le z tymi czynno6ciami zatem nale2y

przyjqi kompetencje Rady Gminy Blizyn do rozpatrzenla skargi i merytorycznego rozpoznania

zarzut6w. Komisja zapoznala siq r6wnie2 z treicia skargi, a tak2e z pisemnymi wyja(nieniami Pani

Danieli Domagaty - sottysa solectwa Placzk6w oraz Pana Jacka KrzepkowskieSo - radnego Rady Gminy

Bli2yn.

Z wyja6niei Pani Danieli Domagaly - sohysa solectwa Placzk6w wynika, 2e:

1) pani soltys nie robila zadnych list os6b z niepelnosprawnojciq a jedynie informowata osoby kt6re

kontaktowatv sie z nia telefonicznie, 2e jest mo2liwo5i otrzymania paczki iywnoSciowej ze Starostwa

powiatowego pod warunkiem,2e ma.iq orzeczenie o niepelnosprawno6ci jak wynikalo z ogloszenia,

kt6re ukazalo siq na stronie internetowej Starostwa. Z opublikowanej informacji wynikalo,2e zapisy

odbywaty siq w dniach 2 i 3 sierpnia 2021r.

2) skar2qca faktycznie dzwonila do Pani sottys w dniu 3 sierpnia 2021r. i zostala przez niq

poinformowana, 2e moze zglosii swojq osobq w celu otrzymania paczki 2ywnojciowej do Starostwa

powiatowego w skarzysku-Ka miennej, kt6re bylo organizatorem pomocy finansowej w ramach

modutu lv Programu,,Pomoc osobom niepelnosprawnym". Pani sottys zaznacza,2e po rozmowie z niq

skarzEca miata moiliwoSi osobistego zgtoszenia swojej osoby do starostwa, z kt6rej to moiliwo(ci

prawJopodobnie nie skorzystala. ponadto Pani soitys nadmienia, 2e nie jest w jei obowiqzku znai

osoby w solectwie kt6re maja orzeczenie o nlepelnosprawnoSci. Sa to dane wra2liwe i nawet z tego

powodu soltys nie jest osoba uprawnionq do przetwarzania takich danych.

Z wyjainied Pana Jacka Krzepkowskiego - radnego Rady Gminy Bli2yn wynika,2e:

1) skar2lca myli pojqcia poniewai zar6wno sohys jak i radny nie jest opiekunem spolecznym.

Zagadnienie to regulowalo Zarzqdzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 27 paidziernika

1959r. o zakresie itrybie dzialania opiekun6w spolecznych. Przepis ten zostal uchylony 9 grudnia 1973

roku. ponadto zauwa2a, ie osoba niepelnosprawna a osoba posiadajaca orzeczenie

o niepelnosprawno6ci to sq dwa r62ne pojqcia.

2) nie sporzadzat 2adnych list, a w szczeg6lnoSci list na pomoc oferowanq przez starostwo Powiatowe

w skariysku-Kamiennej w postaci paczek 2ywnoiciowych dla os6b z terenu powiatu posiadajqcych

orzeczenie o niepelnosprawno6ci jak r6wnie2 nie podejmowat siq takowej listy zrobii. wedlug.iego

wiedzy na stronie internetowej starostwa ukazala sie informacia o mo2liwo6ci zapisania siQ na paczkQ
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2ywno6ciowq w ramach modulu lV pomocy socjalnej, finansowanych ze 6rodk6w PFRON, ze

wskazaniem terminu zapis6w oraz numer6w kontaktowych telefon6w. W zwiqzku z tym skar2Aca miala

moiliwoSi zgloszenia swojego akcesu i mogla skorzystai z moiliwoSci pomocy socjalnej, w przypadku

spelnienia kMeri6w naboru.

BiorEc pod uwagq powyisze fakty Komisja Skar8, Wniosk6w iPetycji stwierdza, ie w dniu

3 sierpnia 2021r. istnlala mo2liwo$a osobistego zgloszenia przez skar2qcq swo.iei osoby do Starostwa

Powiatowego w skar2ysku-Kamiennej celem skorzystania z pomocy finansowej w postaci paczki

Zywnosciowe.i. Ponadto nale2y podkreilid, 2e Gmina Bliiyn nie zajmowala siq wydawaniem paczek

2ywno6ciowych mieszkancom powiatu posiadajacym orzeczenie o niepelnosprawno(ci a zatem ani

soltys ani radny nie wykonywali zadai gminy.

Biorqc pod uwagq zarzuty skariqcej oraz wyjainienia soltysa i radnego nie ma podstaw do

ustalenia, 2e osoby piastujqce funkcje publiczne dopu5city siq jakiegokolwiek naruszenia prawa.

Wobec powy2szego naleiy uznai skargq za bezzasadnq.

Pouczenie
Zgodnie z art.239 KPA w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okolicznosci rada gminy

mo2e podtrzymai swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania skar2lcego.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji:

1. Szymon Mastalerz - Przewodniczacy Komisji - '...

2. Agnieszka Swiercz - Zastepca Przew.

3. KrzysztofJurek - Czlonek Komisji - ..

4. Slawomir Mlodawski - Czlonek Kom
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