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24 listopada 2021 roku 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu Otwockiego  

 

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca Rady Powiatu 

      Otwockiego 
 

ZAPYTANIE 

do Starosty Otwockiego  w sprawie okoliczności podjęcia uchwały zarządu powiatu 

dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem jednostki pomocy społecznej 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

W sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu odnotowano podjęcie uchwały z dniu 09.11.2021 r. 

dotyczącej  rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Anielin” 

w Karczewie. W uzasadnieniu tej uchwały zawarte zostały m.in. poniższe informacje: 

-25.10.2021 r. wpływ do PCPR niepodpisanego pisma pracowników DPS „Anielin” – czyli 

anonimu,  

-25.10.2021 r. przekazanie tego „pisma”, czyli anonimu do Zarządu Powiatu (członka Kingi 

Błaszczyk),  

-27.10.2021 r. … 13 osób podpisało pismo z zarzutami wobec Pani Dyrektor… 

- „Do Zarządu Powiatu Otwockiego docierają skargi na zachowanie  Pani Agnieszki Lech 

Barszczewskiej, w szczególności wskazujące na negatywne i nieprzychylne  zachowanie 

względem części zespołu pracowniczego.” 

 

Z przepisów prawa wynika, m.in. że:  

W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w 
szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo 
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
  
Zgodnie z art. 229 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest,  
w przypadku gdy dotyczy ona zadań lub działalności: 
-     zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i 
innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem zadań z zakresu administracji rządowej) – rada 
powiatu; 
  
Skarga, by mogła zostać rozpatrzona, powinna być sporządzona w taki sposób, aby można było 
ustalić jej przedmiot, zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (§ 8 ust. 1 i 2 
rozporządzenia). 
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Pozwolę sobie zwrócić uwagę na regulację prawną dotyczącą odzwierciedlania i utrwalania 
zgłaszanych do Zarządu Powiatu skarg ustnych. 
 
Pomijam aspekty kontrolowania prawidłowości realizowania norm prawa pracy, a także 
rozstrzygania sporów. Natomiast zwracam uwagę, że władcza kompetencja Zarządu Powiatu 
Otwockiego musi uwzględniać standardy demokratycznego państwa prawnego, w którym 
każda ingerencja w sferę prawną adresata działań administracji wymaga szczegółowego i 
udokumentowanego uzasadnienia oraz przestrzegania zasad prawa. A radni powinni stać na 
straży przestrzegania tego prawa. 
 

W tej sprawie kieruję poniższe pytania.  Spróbuję je zadać również na najbliższej sesji rady. 

 

Pytania. 

1) Proszę wskazać przesłanki prawne, merytoryczne uznania, że  anonim jaki wpłynął do 

PCPR 25.10.2021 r. był autorstwa pracowników DPS „Anielin”  i proszę podać liczbę 

tych pracowników, którzy stworzyli ten anonim. 

2) Proszę wskazać przepis prawa, na podstawie którego podpisane już pismo (będące w 

posiadaniu pracownika naszego Starostwa Powiatowego) zawierające zarzuty wobec 

kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego nie zostało przekazane do 

właściwego Organu jakim jest Rada Powiatu Otwockiego tylko zostało przekazane do 

Zarządu Powiatu. 

3) Proszę wyjaśnić, czy skarga, o której mowa w pytaniu nr 2 została zarejestrowana w 

centralnym rejestrze skarg i wniosków, jeśli tak to z podaniem daty i numeru  

rejestracji. 

4) Proszę wyjaśnić, czy skargi określone jako „Do Zarządu Powiatu Otwockiego docierają 

skargi na zachowanie  Pani Agnieszki Lech Barszczewskiej, w szczególności wskazujące 

na negatywne i nieprzychylne  zachowanie względem części zespołu pracowniczego.”  

zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków, jeśli tak to z 

podaniem dat  i numerów w rejestrze dla każdej ze skarg odrębnie. 

 

Proszę, aby odpowiedź była udzielona odrębnie na każde enumeratywnie wskazane pytanie. 

 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

 


