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Projekt 

 

z dnia  10 grudnia 2015 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

2015-117281 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 

2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 29 października 2015 r dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 

r. o dostępie do informacji publicznej na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Pana 

Arkadiusza Andrzejewskiego za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2015 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2015 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. rozpatrzyła skargę dane niepodlegające 

udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Skarga dotyczyła nadużywania 

stanowiska przez Dyrektora Ośrodka Pieczy Zastępczej w Rybniku poprzez naruszanie praw dziecka określonych 

w Konwencji o Prawach Dziecka, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej (nie zostały sprecyzowane konkretne przepisy), a w szczególności w zakresie uniemożliwienia kontaktu z 

dziećmi. 

2. Komisja Rewizyjna zaprosiła na swoje posiedzenie Pana Arkadiusza Andrzejewskiego dyrektora w/w 

ośrodka, w celu odniesienia się do treści złożonej skargi. 

3. Z przedstawionych wyjaśnień i dokumentów wynika, że skarżący przebywają obecnie poza granicami kraju, 

mają zawieszoną władzę rodzicielską, a ich trójka dzieci jest pod opieką niezawodowej rodziny zastępczej, na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 19.01.2012 roku. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

w Rybniku objął wsparciem rodzinę zastępczą w sierpniu br. Rodzice biologiczni  dzieci od 2011 roku nie 

przekazują alimentów, nie pojawiają się na rozprawach odnośnie alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi 

oraz przywrócenia władzy rodzicielskiej. W dniu 22 września br. Ośrodek odbył rozmowę z rodzicami 

biologicznymi w sprawie kontaktów z dziećmi. Proponowane rozwiązania i wcześniejsze ustalenia nie zostały 

przez nich w żaden sposób zrealizowane. Wymagania rodziców odnośnie kontaktów z dziećmi muszą być 

uregulowane mocą postanowienia Sądu, które na etapie rozpatrywania skargi nie zostało jeszcze wydane. Komisja 

Rewizyjna miała możliwość wglądu do akt sprawy rodziny, prowadzonej przez Ośrodek. 

4. Komisja Rewizyjna nie doszukała się nieprawidłowego działania Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Rybniku w zakresie utrudniania kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi i łamania w tym 

zakresie przepisów prawa. Zatem jednogłośnie podczas posiedzenia w dniu 26 listopada (przy 5 obecnych 

członkach) rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Łukasz Kłosek 

 

 


