
         DRUK NR 836 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 września 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca na  działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Koninie – uznaje się skargę za bezzasadną.  

Argumenty faktyczne i prawne zawiera uzasadnienie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

Opiniował radca prawny 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 września 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania Dyrektora Domu Pomocy w Koninie. 

W dniu 16 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęła skarga 

mieszkańca na  działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Prezydent 

Miasta Konina powyższą skargę przekazał do Rady Miasta Konina w celu jej 

rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

Skarga dotyczyła wprowadzonych przez dyrektora nowych porządków w DPS 

w Koninie, m.in. zakazu odwiedzin podopiecznych w pokojach, w których mieszkają 

(Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 

21 kwietnia 2022 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu 

Pomocy Społecznej w Koninie). 

Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina zwrócił się do 

Prezydenta Miasta Konina o wyjaśnienie sprawy poruszonej w skardze i zajęcie 

stanowiska. 

Prezydent Miasta Konina 12 września 2022 roku przekazał komisji wyjaśnienia 

dyrektora DPS w Koninie do sprawy.  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku 

wysłuchała wyjaśnień wnoszącego skargę, dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Koninie oraz kierownika Działu Opiekuńczo – Wspomagającego. 

Komisja przyjęła, że istniejący stan spowodowany sytuacją pandemiczną w związku 

z zakażeniami wirusem COVID-19 stał się dla wszystkich dużym wyzwaniem. 

Szczególnie jednak duża odpowiedzialność spoczywa na pracownikach placówek typu 

szpitale, domy pomocy społecznej i inne tego rodzaju. Potrzeba było dużego 

zaangażowania, poświęcenia czasu i sił całego personelu, aby uniknąć masowych 

zachorowani mieszkańców DPS w Koninie i pensjonariuszy. 

Natomiast słuszna jest uwaga o konieczności zagospodarowania pomieszczenia na 

intymne spotkania z rodzinami, zarówno dla leżących na łóżkach, poruszających się na 

wózkach oraz chodzących mieszkańców DPS w Koninie. Komisja wnosi aby jak 

najszybciej powstało takie miejsce. 



Biorąc wszystkie wyjaśnienia pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku 

głosowania – 6 radnych „za” - uznała, że skarga jest bezzasadna. 

Komisja rekomenduje Radzie Miasta Konina uznanie skargi na działania Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Koninie za bezzasadną. 

 

Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas 


