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Protokół Nr 36/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 05 sierpnia 2021  r. 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Komisji 

odbyło się w zdalnym trybie obradowania. 

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy pięciu jej członków, co oznacza,  

że jest wymagane quorum.  

- niepodpisana lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Analiza skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. braku 

wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego 

dziecka. 

4. Analiza skargi na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie 

niedopełnienia obowiązków służbowych 

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

Z powodu wcześniejszego zrealizowania 1 i 2 pkt. porządku przystąpiono do realizacji kolejnych jego 

punktów. 

Ad. 3. i Ad. 4.  

Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że wpłynęły dwie skargi na 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Panią Jolantę Barską, które 

członkowie Komisji otrzymali na e-mail i mogli się z nimi zapoznać. 

Zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić Panią Kierownik w celu przedstawienia 

członkom Komisji stosownych wyjaśnień z jej strony, które są niezbędne do rozpatrzenia zarówno 

jednej jak i drugiej skargi.  
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Komisja przychyliła się do propozycji Przewodniczącego Komisji i poleciła zaprosić Panią Jolantę 

Barską, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na najbliższe posiedzenie 

Komisji.  

Przewodniczący Komisji poprosił, aby na najbliższe posiedzenie Komisji przygotować 

niezanonimizowane dokumenty do wglądu. Dokładny termin i godzina Komisji zostanie ustalona  

w późniejszym terminie. 

Ad. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław 

Czupkiewicz podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

 Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Komisji  

Natalia Świczewska Mirosław Czupkiewicz 


