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PROTOKÓŁ NR 24/20 
 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 20 października 2020 r. 

 

 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w godzinach od 15
00

 do 16
00

, 

przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom. W spotkaniu udział wzięli członkowie 

Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Anonimy na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu.  

3. Skarga z dnia 16.07.2020 r. Pani K. R.  

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 
 

1) dot. anonimowej skargi z dnia 20 czerwca 2020 r. „Na Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapeutyczny Jędruś” zawierająca zarzuty związane z bezpieczeństwem 

psychicznym i fizycznym dzieci w Ośrodku; 

− z uwagi na § 16 ust. 5 Statutu Powiatu Otwockiego – Komisja  

16.10.2020 r. wycofała projekt uchwały; obecnie kieruje nowy – z 

wykreśleniem § dot. wykonania uchwały – jest on zbędny;  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Otwockiego.  
 

Głosowanie: za – 2 osoby. 

 

2) dot. anonimowej skargi z dnia 15 września 2020 r. na „wice dyrektora” 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie; 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Otwockiego.  
 

Głosowanie: za – 2 osoby. 

 

3) dot. anonimowej skargi z dnia 25 września 2020 r. na „wice dyr.” Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie; 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Otwockiego.  
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Głosowanie: za – 2 osoby. 

 

4) dot. anonimowej skargi z dnia 16 września 2020 r. na dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie; 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Otwockiego.  
 

Głosowanie: za – 2 osoby. 

 

5) dot. anonimowej skargi z dnia 25 września 2020 r. pracowników „Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Jędruś w Józefowie” na dyrektora i wicedyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. 

  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Otwockiego.  
 

Głosowanie: za – 2 osoby. 

 
Ad. 3 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji występuje do Zarządu Powiatu o wyjaśnienia co do 
zarzutów skargi.  
 

Głosowanie: za – 2 osoby. Wniosek podjęty jednomyślnie.  

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie zakończono.  

    

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


