
UCHWAŁA NR VII/42/2015
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – 
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Jolanty Papież dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25.02.2015 r. na działania dyrektora Zespołu Placówek 
Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój
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Uzasadnienie
W dniu 5 marca 2015 r. wpłynęła do Rady Powiatu Jeleniogórskiego skarga ( znak: COPOW-PDDG/402/74/15 
z dnia 25.02.2015r. ) Pani Jolanty Papież dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
Powiatu Krośnieńskiego, na decyzję dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek 
Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. Jak wskazano w skardze jej przedmiotem jest 
wyrażenie zgody przez dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie na urlopowanie 
w dniach od 20.12.2014 r. do 02.01.2015 r. nieletniego, mimo braku zgody Sądu Rejonowego w Krośnie 
Odrzańskim oraz wyraźnego sprzeciwu Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie. W celu przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, skargę przekazał do rozpoznania 
Komisji Rewizyjnej, właściwej do prowadzenia postępowań wyjaśniających w przedmiocie zasadności skarg 
kierowanych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego, zgodnie z zapisem § 2 uchwały nr IV/20/2015 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego na rok 2015. Na posiedzeniach w dniu 23 marca 2015 r.oraz w dniu 20 kwietnia 2015 r. Komisja 
Rewizyjna rozpoznała skargę i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w kwestii zasadności podniesionych 
zarzutów. Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie pismem znak: 
ZPRW-1024/2015 z dnia 06.03.2015 r. skierowanym do Starosty Jeleniogórskiego wyjaśniła, że podjęta przez nią 
decyzja w sprawie urlopowania nieletniego była zgodna z prawem i uwzględniała dobro oraz interes nieletniego. 
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich (pismo z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. 
akt III Nw14/13) nie wyraził zgody na urlopowanie nieletniego, jednakże ostateczną decyzję, co do jego 
urlopowania na okres Świąt Bożego Narodzenia, pozostawił do uznania dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Wobec braku formalnych przeszkód wychowanek został urlopowany do 
babci, która zadeklarowała chęć przyjęcia wnuka na czas świątecznych ferii zimowych (fax z dnia 16.12.2014 r.). 
Dyrektor ZPRW w Szklarskiej Porębie wyjaśniła również, że placówka była informowana o przyczynach 
nieobecności wychowanka. po upływie terminu urlopowania. Po okresie ferii świątecznych w dniu 13.01.2015 r. 
faksem do placówki wpłynęło zwolnienie lekarskie wychowanka na okres od 07-16 stycznia 2015 roku. W dniu 
17.01.2015 r. nieletni zatelefonował do wychowawcy z informacją o dalszym zwolnieniu lekarskim. Nieletni 
nie powrócił jednakże z urlopowania do ZPRW, o czym powiadomiono w dniu 03.02.2015 r. Sąd Rejonowy 
w Krośnie Odrzańskim (pismo znak: ZPRW/521/2015). Sąd wydał w dniu 11.02.2015 r. nakaz doprowadzenia 
nieletniego. Powiadomiona została także Policja w miejscu jego zamieszkania. We współpracy z Policją 
w Szklarskiej Porębie oraz Gubinie zatrzymano nieletniego i przewieziono w dniu 06.03.2015 r. do placówki 
w Szklarskiej Porębie. Komisja Rewizyjna pismem znak: BRP.0012.3.2015 z dnia 23.03.2015 r. zwróciła się na 
podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) do Dolnośląskiej Kurator Oświaty we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii odnośnie zgodności 
z przepisami prawa podjętych działań przez dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ZPRW 
w Szklarskiej Porębie. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pismem znak: WRE.020.78.2015 z dnia 07.04.2015 r. 
poinformowało, że po analizie pisma Sądu Rejonowego, który nie wyraził zgody na urlopowanie nieletniego 
pozostawiając decyzję w tej sprawie dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, 
dyrektor tej placówki korzystając z uprawnienia nadanego jej przez Sąd miała podstawy do wydania zgody na 
urlopowanie nieletniego do babci. Stanowisko Komisji: Jak wykazało postępowanie wyjaśniające, wyrażenie 
zgody przez dyrektor MOW na pobyt nieletniego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii świątecznych u jego 
babci, z którą nieletni związany jest emocjonalnie, było zgodne z prawem i miało na celu wzmocnienie funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej, więzi rodzinnych oraz poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Dyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie podjęła szereg działań zgodnych z prawem 
uwzględniających dobro oraz interes nieletniego. Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego opiera się na założeniach dążących do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich 
oraz stwarzających warunki pozwalające na powrót do prawidłowego funkcjonowania zgodnego z zasadami 
współżycia społecznego i taki był też cel działania dyrektora w tej sprawie. 
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