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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Państwa Julii i Pawła 
Pawlak zam. Wiski 35, 21-523 Tuczna informuję, iż w dniu 13 listopada 2017 r. GOPS 
skierował wniosek o wgląd w sytuację dzieci do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w związku z powzięciem przez Gminny Ośrodek. Pomocy 
Społecznej w Tucznej informacji o niepokojącej sytuacji, która może wpływać na zdrowie i 
bezpieczeństwo osób wchodzących w skład rodziny, w tym dzieci tj. informacji o tym, że 
budynek zamieszkały przez rodzinę Pawlaków może zagrażać bezpieczeństwu osób w nim 
zamieszkujących, w tym dzieci (sami zainteresowani poinformowali o tym fakcie w formie e- 
mail z dnia 9 listopada 2017 r. i 5 grudnia 2017 r. skierowanych do kancelarii Prezydenta RP, 
w formie pisma z 18 września 2017r, skierowanym do Wójta Gminy Tuczna),
Obowiązek złożenia wniosku wynika z obowiązującej ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego (art, 572 § 1,2) cyt,; „Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek 
wymieniony w § 1 cięty przede wszystkim- na urzędach stanu cywilnego, sądach, 
prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, 
organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i 
zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi ”
Ośrodek pomocy społecznej może, a nawet musi wystąpić do Sądu Rejonowego Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w każdej sytuacji istnienia podejrzenia lub ryzyka zaniedbań względem 
dzieci, zagrożenia bezpieczeństwa lub życia nieletnich, zaniedbań rodzicielskich oraz w 
przypadku każdej niepokojącej sytuacji, która może wpływać na bezpieczeństwo osób 
wchodzących w skład rodziny. Zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy 
(art. 95 § 1 i 3) cyt. „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo 
rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania 
dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być 
wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny”, wynika stąd, iż piecza 
nad osobą dziecka obejmuje w szczególności:

ł) wychowanie dziecka,
2) kiero wanie dzieckiem,
3) zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych,
4) zapewnienie dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych,
5) troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

Sąd rodzinny i opiekuńczy obowiązany jest wszcząć postępowanie z urzędu w każdym 
przypadku otrzymania wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego ingerencję, czyli 
w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności i zdarzenia wywołujące konieczność wkroczenia sądu 
opiekuńczego. Zgodnie z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro dziecka 
jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, w tym dotyczące 
zobowiązania rodziców do określonego postępowania.



Informuję, iż wniosek do sądu o wgląd w sytuację dzieci został złożony 15 listopada 
2017 r. (pomimo, iż państwo Pawlakowie poinformowali pracownika socjalnego GOPS o 
fakcie postawienia budynku bez pozwoleń krótko po pożarze w listopadzie 2016 r.) z uwagi 
na podjęcie działań przez gminę i Państwo Pawlaków, w celu dopełnienia formalnych 
procedur dotyczących budynku zamieszkałego przez rodzinę. Z uwagi na fakt zaniechania 
działań ze strony Państwa Pawlaków w celu uregulowania sytuacji prawnej budynku GOPS 
złożył wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
Wójt Gminy Tuczna (dalej Wójt) podjął następujące działania mające na celu pomoc rodzinie 
Państwa Julii i Pawła Pawlak zam. Wiski 35, 21-523 Tuczna po pożarze, jaki miał miejsce w 
dniu 12 listopada 2016r.:

L Zaoferowanie mieszkania zastępczego -  zainteresowani odmówili,
2. Podjęcie działań w celu dopełnienia formalnych procedur dotyczących budynku 

zamieszkałego przez rodzinę Pawlak:
a) Wójt gminy zwrócił się z prośbą o pomoc do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury 
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, uzyskano informacje, iż aby 
uregulować stan zastany należały opracować projekt przebudowy na podstawie 
inwentaryzacji geodezyjnej i budowlanej obiektu. Kolejnym krokiem było 
wystąpienie o pozwolenie na budowę i po otrzymaniu decyzji, wykonanie prac 
zgodnie z projektem pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru, o czym 
Pan Paweł Pawlak został poinformowany na piśmie i ustnie;

b) Mapy do celów projektowych wykonało nieodpłatnie przedsiębiorstwo Pana 
Kazimierza Sprychy z Białej Podlaskiej natomiast ocenę stanu technicznego 
oraz projekt przebudowy budynku wykonali uprawnieni do tego typu prac 
właściciele biura „Arch-Dom” również z Białej Podlaskiej, Pracę.,, tę .....zostały, 
wykonane całkowicie nieodpłatnie (Gmina Tuczna nie była zleceniodawcą).
O tych. faktach była informowana na bieżąco Pani Julia Pawlak (żona Pawła 
Pawlak), która często dzwoniła i pytała o postęp w opracowaniu dokumentacji. 
Z nieznanych powodów Pan Paweł Pawlak rozpoczął na własne ryzyko prace 
modernizacyjne bez nadzoru osób o stosownej wiedzy. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo zamieszkujących ten budynek osób Wójt zaapelował na 
piśmie o jak najszybsze zgłoszenie się Pana Pawła Pawlak do Urzędu Gminy 
w Tucznej ze wszystkimi posiadanymi dokumentami dotyczącymi ww. 
inwestycji (pismo z dnia 25 października 2017r.);

c) W bieżącym roku odbyło się spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego w Białej Podlaskiej, z udziałem Pani Jułii Pawlak i. Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej, który udzielił informacji 
prawnej z zakresu prawa budowlanego nt. możliwości zalegalizowania 
budynku zamieszkałego przez rodzinę Julii i Pawła Pawlak, i tak, aby 
rozpocząć całą procedurę legalizacyjną, to przede wszystkim należy spełnić 
dwa warunki:

1) po pierwsze obiekt budowlany uznany za samowolę budowlaną nie 
może podważać przepisów techniczno-budowlanych, a także 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) po drugie, nie ma przeszkód, aby obiekt doprowadzić do stanu 
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

d) Pani Julia. Pawlak została również poinformowana o możliwości ubiegania się 
o całościowe umorzenie opłaty legalizacyjne], wniosek o umorzenie należy



złożyć do Wojewody lubelskiego; Wójt zadeklarował pomoc rodzinie w 
legalizacji zamieszkałego budynku.

Rodzina Państwa Pawlaków jest objęta pomocą GOPS od maja 2014 roku.
Sytuację rodziny, rozmiar dotychczas udzielonej pomocy i działań podejmowanych przez 
pracownika socjalnego odzwierciedla informacja przygotowana przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tucznej z dnia 11 stycznia 2018r. stanowiąca załącznik do niniejszego 
pisma.

Państwo Julia i Paweł Pawlak korzystali z usług asystenta rodziny od czerwca 2015 r. 
do grudnia 2015 r. W 2016 r. nie wyrazili zgody na dalszą pomoc asystenta rodziny 
(oświadczenie Pani Julii Pawlak z 5 kwietnia 2016r.).
Nadmieniam, że osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Tucznej posiadała wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku 
pedagogika, w specjalności profilaktyka i resocjalizacja (Państwowa Szkoła Wyższa 
Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, nr albumu 8093, data 26 czerwca 
2012 r.) oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika wspierająca z profilaktyką 
niedostosowania społecznego (Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, nr albumu 
218441, data 26 czerwca 2014 r.). Ponadto ukończyła szkolenie nt. „Kształtowanie 
umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych -  treningi 
nawyków celowej aktywności (Nr MEN/1012E/348/2, 11.03.2015 r.), uczestniczyła w 
szkoleniu nt. „Praca asystenta rodziny. Warsztaty z elementami superwizji (nr 11, 17.09.2015 
r.), brała również w szkoleniu nt. „Metody pracy asystenta rodziny w ujęciu skupionym na 
rozwiązaniach Lublin, 18 lutego 2016”.
W dokumentacji sporządzonej przez asystenta rodziny znajdują się:

> diagnoza rodziny, która zawiera opis struktury rodziny, przedstawia relacje panujące 
w rodzinie, opisuje sytuację finansową i mieszkaniową, problemy i dysfunkcje 
rodziny;

> wstępny plan pomocy i pracy w rodzinie (nawiązanie relacji między asystentem, 
rodziny a rodziną Państwa Pawlak, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej 
wartości każdego członka rodziny, motywowanie Pawła Pawlak do walki z chorobą i 
przeciwnościami losu, monitorowanie relacji panujących w rodzinie, wsparcie 
emocjonalne Pani Julii Pawlak);

> opis metod i form pracy z rodziną tj. rozmowa i konsultacje indywidualne, 
uświadamianie potrzeb i oczekiwań poszczególnych członków rodziny, motywacja, 
obserwacja;

> przewidziane rezultaty:
- lepszy kontakt asystenta i rodziny Pani Julii, zwiększone zaufanie,
- lepsze samopoczucie Pan.a Pawła Pawlak,
- poczucie przynależności i pomocy ze strony innych osób,
- poprawa relacji w rodzinie,
- poprawa warunków mieszkaniowych i finansowych rodziny.

Według opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej rodzina Julii i 
Pawła Pawlak wymaga obecnie pomocy formie pracy socjalnej tj. podniesienie 
podstawowych kompetencji społecznych (prawidłowa komunikacja interpersonalna, 
aktywność w poszukiwaniu pracy, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, dbałość 
o własne zdrowie, czy to psychiczne, czy fizyczne, dbanie o prawidłowy rozwój społeczny i 
emocjonalny dzieci, umiejętność prawidłowej współpracy z osobami z otoczenia, zwiększenie 
poczucia osobistej odpowiedzialności za własną rodzinę itp.). Takiej pomocy jest w stanie



udzielić pracownik socjalny bądź asystent rodziny zatrudniany przez GOPS za zgodą rodziny 
i przy jej aktywnym współdziałaniu.

Do tej pory rodzina nie nawiązała prawidłowego współdziałania z pracownikiem 
socjalnym, Państwo Pawlak nie wyrazili też gotowości do współpracy z GOPS w zakresie 
poprawy swojej sytuacji życiowej. Wszelkie, dotychczas podejmowane działania przez 
GOPS, gminę, mające na celu pomoc rodzinie są przez Julię i Pawła Pawlak negowane, 
krytykowane, bardzo często za pośrednictwem mediów, którym przedstawiają nieprawdziwe 
fakty. Dementowanie nieprawdziwych informacji i odpowiedzi na zarzuty dla różnych 
instytucji jest dużym, obciążeniem dla GOPS, czas poświęcony na przygotowywanie 
pisemnych odpowiedzi na zarzuty Państwa Pawlak i udzielanie wywiadów dla mediów (tvp, 
tvp3, tvn, obserwator, radio Lublin, super express, hiala24, Wspólnota bialska, Dziennik 
wschodni, Słowo Podlasia, kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości itp.) odbywa się kosztem czasu 
przeznaczonego na pomoc wielu innym rodzinom z gminy Tuczna, którzy znajdują się często 
w znacznie gorszej sytuacji materialno-życiowej. Zachowanie Państwa Pawlak angażuje też 
ich czas, który mogliby poświęcić np. dla dzieci, podjąć starania w celu wyjścia z trudnej 
sytuacji materialno-życiowej. Obecnie postawę małżonków Pawiak cechuje roszczeniowość i 
oczekiwanie, że „ktoś za nich wszystko załatwi”.
Aktualnie Państwo Pawlakowie rozpoczęli budowę nowego domu.

W załączeniu:

L informacja nt. podejmowanych działań i udzielonej pomocy rodzinie Julii 1 Pawła
Pawlak zam. Wiski 3 5 z dnia 11.01.2018 r.



Tuczna, 2018-01-11

Informacja nt. podejmowanych działań i udzielonej pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tucznej rodzinie P, Julii i Pawła Pawiak zam. Wiski 35, 21-523 Tuczna w iatach 2014 -  2017,

1. 16-05-2G14r. ~  podanie o pomoc : przyznanie ubezpieczenia dla żony Julii Pawlak i pomocy 
finansowej na naprawę dachu, który przecieka i inne drobne prace naprawcze, W 
uzasadnieniu podał, iż w marcu zamieszkali w Wiskach, są w trakcie zagospodarowania i 
wyniknęły nieprzewidziane koszty. W oświadczeniu o dochodach podał kwotę 154zl 
(świadczenia rodzinne). Udzielono po m o cy  w  formie zasiłku okresowego w kwocie 
835x1 na 1 miesiąc. Wójt gminy Tuczna wydał decyzję administracyjną o przyznaniu prawa 
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 16 
maja 2014r. na okres 90 dni od tego dnia.

2. 03-12-2014r. -  podanie o pomoc finansową na zakup opału. Został przyznany zasiłek 
celowy w kwocie 600zł na /aku p żywności, zasiłek okresowy w kwocie 1063/1 na 4 
miesiące 00X2014 -111.2015),

3. 20~08-2Q15r. -  notatka służbowa z rozmowy z Panem Paweł Pawlak zam. Wiski 25 w siedzibie 
GORS Tuczna, Paweł Pawlak poinformował, iż wraca z Białej Podlaskiej, próbowano zabić 
jego żonę i dzieci a jego aresztować w Prokuraturze w Białej Podlaskiej. Podał również, iż 
pracownicy prokuratury skasowali mu film, nagrany za pomocą telefonu komórkowego, który 
przedstawiał helikopter krążący nad jego domem, wg. Niego firmy windykacyjnej, z którego 
robiono zdjęcia dla jego żony i dzieci. Dalej podał, iż był to spisek na niego, a pracownicy 
GOPS dzwonili do Caritasu i w związku z tym ma kłopoty w prokuraturze, bo udostępnili jego 
akta. Następnie złożył wniosek o wgląd do swoich akt i wydanie kopii jego wniosków o 
pomoc z lat 2014-2015 celem przedłożenia w sądzie, jako dowody w sprawie oraz w celu 
wystosowania pisma do GOPS Tuczna o sprostowanie treści oświadczenia o warunkach 
mieszkaniowych. Panu Paweł Pawlak została wydana kserokopia podania o wgląd do akt i 
kserokopie jego wniosków o pomoc za okres 2014/2015 oraz sprostowanie zaświadczenia nt, 
jego warunków mieszkaniowych. W tym samym dniu Pani Zofia Koszniruk (pracowała jako, 
asystent rodziny) poinformował GOPS Tuczna, iż Pan Paweł Pawiak kontaktował się z nią 
telefonicznie w godzinach rannych i informował o próbie zabicia go i jego rodziny, W związku 
z tym udzielono informacji, aby sprawę zgłosił na policji, do prokuratury. Pani Zofia Koszniruk 
przypomniała również, iż nie pracuje już z jego rodziną.

4. 28-05-2015r, -  podanie o przyznanie zasiłku okresowego. W uzasadnieniu podał brak 
możliwości podjęcia pracy z uwagi na zły stan 2drowia (zaśw. Lek. Wypadek samochodowy 
uraz kręgosłupa), którego leczenie wymaga operacji. Skierowanie do szpitala 28-Q5~2015r, w 
Warszawie ul. Banacha oddział neurologiczny. Przyznano pomoc w formie zasiłku 
okresowego w wys. 984,50zł na 1 miesiąc.

5. 15-06-2015r, -  oświadczenie Pawła Pawlak o rezygnacji z usług asystenta rodziny,
6. 03-07-2015r. -  podanie o przyznanie zasiłku okresowego i celowego na poprawę warunków 

mieszkaniowych dzieci (pieśń, brak toalety, budynek, w którym rodzina zamieszkuje może 
stwarzać zagrożenie życia). W uzasadnieniu podał, iż ze względu na stan zdrowia nie ma 
możliwości poprawy swojej sytuacji we własnym zakresie i nie jest w stanie określić, kiedy



taka możliwość nastąpi. Przyznano zasiłek okresowy w kwocie 984,50zł miesięcznie na okres 
od 01-07~201.5r, do 30-09-2015r.

7. 01~09~2015r. -  notatka służbowa sporządzona na okoliczność wizyty w rodzinie Pawła i Julii 
Pawlak zam, Wiski 35. Rozmowę przeprowadzono z żoną Julią Pawlak, Paweł Pawlak był 
nieobecny. Rozmowa dotyczyła wizyty kurator Joanny Chmiel {Sąd Rejonowego w Białej 
Podlaskiej), wg zainteresowanej kurator powiedziała, iż odbierze rodzinie dzieci ze względu 
na złe warunki mieszkaniowe i dała 1 miesiąc na poprawę warunków. Pani Julia Pawiak 
podała też, że jej mąż Paweł Pawlak powinien udać się do lekarza psychiatry z uwagi na jego 
zachowanie w ostatnim okresie tj. nocuje w niewykończonym budynku, nie śpi po nocach, 
ciągle coś pisze, pije napoje energetyczne, mało je, groził, że się powiesi. W związku z tym 
Pani Julia Pawlak chce namówić męża do wyjazdu na Białoruś (w jej rodzinne strony) i do 
wizyty specjalisty. Na pytanie pracownika socjalnego, czy w rodzinie występuje przemoc ze 
strony męża wobec jej i dzieci stanowczo zaprzeczyła.

Następnie przeprowadzono rozmowę z Panem Paweł Pawlak, który był zdenerwowany po 
wizycie kurator Joanny Chmiel. W czasie rozmowy mówił żonie, źe się powiesi. Pracownicy 
socjalni, obecni w czasie rozmowy próbowali nakłonić zainteresowanego na wyjazd z żoną do 
rodziny, aby odpocząć od problemów i skontaktował się ze specjalistą.

W rozmowie z żoną zainteresowanego, Julią Pawlak pracownicy socjalni udzielili wsparcia 
emocjonalnego (życzliwa rozmowa), zaproponowano pomoc w skierowaniu męża na 
przymusowe leczenie psychiatryczne, lecz odmówiła chwilowo, gdyż chce porozumieć się w 
tej kwestii z rodzicami, a jak to nie pomoże, to wówczas zwróci się do GOP$.

W dniu 3 września 2015r.-poinformowano kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Białej 
Podlaskiej Joannę Chmiel-wydział karny, Edytę Kazimierczyk- wydział rodzinny i nieletnich.

8. 03~09-2015r. -  notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozmowy telefonicznej z ojcem 
Pana Pawła Pawlaka, którego poinformowano o niepokojących zachowaniach syna Pawła 
Pawlak, które ustalił w toku czynności służbowych pracownik socjalny tj. nieuzasadnione lęki 
o rodzinę, nieprawdziwe przekonanie na temat działań Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tucznej, jakoby negatywnie ingerował w życie jego rodziny, telefoniczne 
zgłoszenia do byłego asystenta pracy z rodziną o próbie zabicia jego i jego rodziny. W czasie 
rozmowy ojciec Pana Pawła Pawlak-Jan Pawlak potwierdził, iż zachowanie syna jest 
niepokojące, jego zdaniem jest załamany psychicznie z uwagi na spiętrzenie się problemów w 
rodzinie tj. sprawa w prokuraturze o niepłacenie alimentów, strach przed więzieniem, 
nękanie esemesami, trudna sytuacja finansowa, zły stan zdrowia (problemy z kręgosłupem). 
Pewne objawy zaburzeń psychicznych rodzice Pana Pawła Pawlak zaobserwowali po 
rozwodzie z pierwszą żoną. Chcieli mu pomóc nakłaniając do wizyty u psychiatry, ale syn nie 
wyraził zgody na wizytę lekarza psychiatry nawet w domu. W trakcie rozmowy Pan Jan 
Pawlak (ojciec Pawła Pawlak) poinformował, iż jego syn Paweł przebywa obecnie na 
Białorusi, po powrocie ma ich odwiedzić i wówczas jeszcze raz spróbują namówić go na 
wizytę u psychiatry.
W związku z powyższym przekazano dla Pana Jana Pawlak, ojca Pawła Pawlak, iż GOPS ze 
swojej strony obejmie rodzinę syna wsparciem (rozmowy, poradnictwo indywidualne, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych itp.) i pomocą finansową w miarę posiadanych środków



finansowych i zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Poproszono 
Pana Jana Pawiak o przekazaniu tej deklaracji dla syna Pawła. Rozmową przeprowadzono 
również z żoną Jana Pawlak, Augustyną Pawlak.

9. 21-09-2015r -  pracownik socjalny GOPS Tuczna przeprowadził wywiad środowiskowy w 
związku z podaniem Pani Julii Pawlak z dnia, data wpływu do GOPS Tuczna ll-09-2017r.
W toku czynności o ustalenie prawa do świadczeń pomocy społecznej dla rodziny Pawła i Julii 
Pawlak oprócz pomocy finansowej, w ramach pracy socjalnej, pracownik socjalny 
zaproponował pomoc psychologiczną, jednak Pan Paweł Pawiak oświadczył, iż jako GOPS nie 
mamy podstaw do kierowania go do psychologa lub psychiatry, nie zamierza korzystać z tego 
rodzaju wsparcia. Nie widzi nic niepokojącego w swoim zachowaniu. Fakt nocowania w 
niewykończonym budynku uzasadniał bólem pieców (dzieci skakały mu po bolących piecach). 
Pracownik socjalny zaproponował również pomoc w osobie asystenta do pracy z rodziną. 
Rodzina otrzymała wsparcie finansowe na zakup żywności -  zasiłek celowy w kwocie 300zł, 
na zakup pampersów -  zasiłek celowy w kwocie 200zt,
Rodzina Pawlak w tym okresie miała już przyznane prawo do zasiłku okresowego w kwocie 
984,50zł miesięcznie na okres od iipca do września 2017r.

10, 28-10-2015r. - przyznano zasiłek okresowy w kwocie 1129,50zł na 3 miesiące (X,Xi,XM),
11, 13-01-2016r, -  wywiad środowiskowy na wniosek o pomoc. Przyznano prawo do zasiłku 

okresowego w kwocie 1106,50zł miesięcznie na 4 miesiące (1,1!,Ili,IV), prawo do zasiłku 
celowego w kwocie 600zł na wybudowanie studni.

12. 18-02-2016r.-wpłynął wywiad alimentacyjny przeprowadzony u P. Augustyny i Jana Pawiak 
- rodziców Pawła Pawlak, Z informacji zawartych w wywiadzie wynika, że sytuacja materialna 
rodziców jest dobra (miesięczny dochód rodziny wynosi 5201,52zł), dotychczas rodzice 
Augustyna i Jan pomagali rodzinie syna w wykończeniu budynku mieszkalnego. Relacje 
rodzinne układają się dobrze, nie występują konflikty, odwiedzają się wzajemnie. Rodzice 
zadeklarowali pomoc w naturze tj. dalszą pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych 
syna i jego rodziny. Z wywiadu wynika też, że rodzice Pawła Pawiak stanowią rodzinę 
zastępczą spokrewnioną dla wnuczki Natalii, która jest niepełnosprawna i wymaga 
całodobowej opieki osób drugich. Ze względu na niepełnosprawność wnuczki rodzina ponosi 
duże koszty na zakup lekarstw i dojazd do lekarzy na rehabilitację i pracownik socjalny wnosi 
o odstąpienie od świadczenia alimentacji na syna Pawła,

13, 09-02-2Q16r, -  notatka służbowa na okoliczność rozmowy z Panią Julią Pawlak zam. Wiski 35, 
która poinformowała, że jej mąż Paweł Pawlak w poprzednim dniu dokonał próby 
samobójczej, został odwieziony karetką pogotowia do szpitala, Po powrocie ze szpitala źle się 
czuje, wymiotuje. Według ustaleń pracownika socjalnego, podjął próbę samobójczą, gdyż 
nie wytrzymał nerwowo po rozmowie telefonicznej z kurator zawodowym Joanną Chmiel, 
która rzekomo zarzuciła mu, że nie szuka pracy, że złoży wniosek o odwieszenie wyroku, 
zarzuciła też nie podejmowanie leczenia, nie spełnia warunków ustalonych przez nią, jako 
kuratora. Pan Paweł Pawlak nie zgodził się z zarzutami. Obecnie rodzina planuje wyjechać do 
teściów Pani Julii Pawlak i tam mąż razem z matką ma udać się do psychologa i psychiatry w 
Siedlcach.

14. 22-02-2016r. -  notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Panią Julią Pawiak, która 
poinformowała, iż źle się czuje, nie ma apetytu, w domu panuje spokój, oboje z mężem 
planują dziś jechać do Siedlec i do Caritasu, Ma połowę kwoty tj. 1500zł na wykończenie



studni. Nie wyraziła zgody na odwiedziny pracowników socjalnych. Ustalono, że po powrocie 
z Siedlec powiadomi GOPS i ustalony zostanie termin odwiedzin.
Pani Joanna Chmiel poinformowała telefonicznie Kierownika GOPS, że Paweł Pawiak miał 
1/5% alkoholu we krwi -  informację uzyskała od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Białej 
Podlaskiej. Zasygnalizowała, żeby zorganizować opiekę nad dziećmi, kiedy Pani Julia będzie w 
szpitalu.

15. 24 - 02-2016r. — mail od Pani Julii Pawlak, prośba o pomoc, woda ze studni jest czarna, 
śmierdzi, od 2 lat prosi o pomoc, otrzymana pomoc z GOPS na wykopanie studni w kwocie 
600zł jest zbyt mała.
Pracownik socjalny wyjaśnił, iź Pani Julia Pawiak wcześniej nie zgłaszała pisemnie wniosku o 
pomoc, natomiast 31-12~2015r. poprosiła pomoc na wybicie studni. Pracownik socjalny nie 
przypomina sobie sytuacji nieprzyjęcia wniosku o pomoc na opał. W czasie odwiedzin mąż 
Pani Julii Pawiak, Paweł Pawlak oświadczył, iż mają jeszcze 50m sześć. Parkietu, którym palą. 
Odnośnie wody, rodzina używała jej, do picia brali od sąsiadów. W czasie wywiadów 
przewijał się problem wody, ale małżonkowie nie wnioskowali o pomoc na ten cel, gdyż mieli 
ważniejsze potrzeby.

16. 25-02~2016r. — notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozmowy telefonicznej około 
godz. 7:50 z Panią Julią Pawlak, która zdenerwowana zarzuciła pracownikowi socjalnemu, iż 
zbyt wcześnie dzwoni do jej domu r zbudził dzieci. W związku z tym ustalono, że pracownik 
socjalny GOPS odwiedzi rodzinę w dniu 26 lutego 2016r. w godzinach 10-13.

17. 26~02-2016r, -  wywiad środowiskowy w rodzinie Julii i Pawła Pawlak. Pracownik socjalny 
zaproponował pomoc w formie zasiłku celowego na podłączenie wody do domu w wys, 
lOOOzł i celowy na zakup opału. W ramach pracy socjalnej pracownik socjalny poinformował, 
iż GOPS pomoże w budowie studni do lOOOzł. Dla Pana Pawła Pawlak pracownik socjalny 
zaproponował staż, ale zainteresowany nie ma statusu osoby bezrobotnej (jest zgłoszony 
przy żonie do świadczeń zdrowotnych), przeprowadził rozmowę nt. poszukiwania pracy- 
przedstawił ofertę pracy. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego - 300zł na zakup 
opału, lOOOzł na wykopanie studni.

18. 29-02-2016r. - pismo skierowane do Pani Julii Pawlak o możliwościach finansowych GOPS w 
pomocy na wykonanie studni, GOPS zadeklarował pomoc w kwocie lOOOzł (wcześniej 
otrzymali 600zł). Poproszono również o zbadanie wody w SANEPID Biała Podlaska. W 
odpowiedzi Pani Julia Pawlak poinformował, iż jej rodzina nie ma pieniędzy na badanie wody 
w SANEPID.

19. 05-04-2016r. - oświadczenie Pani Julii Pawiak o niewyrażeniu zgody na pomoc w formie 
asystenta rodziny.

20. 14-11-2016r., godz. 21: 33, mail od Julii Pawlak, prośba o pomoc w uzyskaniu mieszkania lub 
lokalu zastępczego na czas remontu domu. gdyż jej dom się spali i jej rodzina nie ma dachu 
nad głową.

21. 14-ll-2016r. -  podanie Pana Pawła Pawlak o jakąkolwiek pomoc z powodu spalenia się 
domu.

22. 14~ll-2016r. — notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Panią Julią Pawlak, która 
poinformowała, że razem z dziećmi przebywa u teściowej, podała też, że oczekuje wsparcia 
finansowego na remont dachu. Planują wynająć pusty budynek za 400zł miesięcznie. 
Zasugerowano, aby została razem z dziećmi u teściów, ale Pani Julia chce koniecznie wrócić. 
Poinformowano, aby w sprawie lokalu zastępczego zgłosiła się do Wójta Gminy Tuczna.



23. 14-ll-2016r. -  notatka służbowa z wizyty w środowisku u P, Julii i Pawła Pawlak wójta gminy, 
sekretarz gminy, Kierownika GORS, pracownika socjalnego. Mieszkanie było zamknięte. Dach 
nadpalony, zabezpieczony plandekami.

24. 15-ll-2016r. -  wywiad środowiskowy, pracownik socjalny ustalił plan pomocy rodzinie:
- zasiłek okresowy w kwocie 742,5Gzł na okres od listopada 2016r. do lutego 2017r.
- zasiłek celowy w kwocie lOOOzł.
W ramach pracy socjalnej: rozmowa wspierająca emocjonalnie, nt. dalszych pianów-ma 
sadzić sadzonki tui oraz szukać pracy, rozmowa nt. ubezpieczonego domu, ma odwołać się od 
informacji Straży Pożarnej.
15- ll-2016r. wizyta Wójta Gminy Tuczna, Sekretarz gminy z pracownikiem socjalnym GOPS 
w mieszkaniu zastępczym -  mieszkanie na i piętrze, w budynku przy szkole, kawalerka. 
17~ll-2016r. -  notatka służbowa z rozmowy z Pawłem Pawiak w GOPS, który poinformował, 
iż być może nie będzie potrzebował pomocy z GOPS, gdyż żona zwróciła się o pomoc do 
POLSAT-obiecali pomoc oraz do Caritas. Rodzina oczekuje lokalu zastępczego na czas 
remontu dachu. Oświadczył też, źe budynek został podpalony, gdyż wcześniej miał groźby 
(ma sprawdzić monitoring). Dalej podał, iż koszt 4GG0zi (remont dachu) prawdopodobnie 
pokryją we własnym zakresie. Pomoc obiecali sąsiedzi. Nie spodziewał się takiej reakcji 
sąsiadów i gminy. Zaproponowano pomoc finansową GOPS, wydano druki dokumentów do 
wypełnienia. Na zakończenie ustalono, że w dniu dzisiejszym pracownik socjalny odwiedzi 
Pawła Pawlak. Odebrano telefon z Caritas, organizacja planuje wspomóc rodzinę.

25. 15-ll-2016r. -  podanie o pomoc finansową na odbudowę dachu po pożarze, W uzasadnieniu 
podał, iż szybka odbudowa dachu, na którą go nie stać, uchroni przed dalszymi stratami 
materialnymi wynikającymi z możliwości dalszych zniszczeń, jeżeli nie uda się zabezpieczyć 
parteru przed opadami śniegu.
16- ll-2016r.- przyznano zasiłek okresowy na częściowe pokrycie wydatków w wyniku 
zdarzenia losowego w kwocie 742,50zł miesięcznie od Xi-2016r. do ll-2017r. oraz zasiłek 
celowy w kwocie lOOOzł na częściowe pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego,

26. 16-ll-2016r. -  notatka służbowa na okoliczność rozmowy z Panem Pawłem Pawlak, który 
podał, iż jest ubezpieczony przy żonie (do świadczeń zdrowotnych), nie jest zarejestrowany 
jako bezrobotny poszukujący pracy, Pracownik socjalny wspólnie z zainteresowanym 
obejrzeli mieszkanie zastępcze. Następnie odbyto rozmowę z wójtem gminy, sekretarz i 
pracownikiem Urzędu Gminy Tuczna w sprawie podpisania umowy wynajmu mieszkania. 
Paweł Pawiak oświadczył, że chce porozmawiać z żoną nt. przewozu mebli, rzeczy, 
zorganizowania transportu.

27. 16-ll-2016r. -  z rozmowy z kierownik GOPS. Ustalono, iż do poniedziałku tj. 21-Xt~2016r. 
wstrzymają się z podpisaniem umowy, nie rezygnują z mieszkania zastępczego.

28. 16-11-2016r, -  z rozmowy z Julią Pawlak nt. zamieszkania w mieszkaniu zastępczym, ma 
zastanowić, czy nie zostać w swoim drewnianym domu, gdyż sąsiedzi obiecali pomóc, na 
święta będą w swoim domu.

29. 21-ll-2Q16r, -  notatka służbowa z rozmowy z Julią Pawlak. Poinformowała, iż wieś zebrała 
1700zł, otrzymała paczkę żywnościową i odzież w ramach akcji Szlachetna Paczka z Caritas 
Biała Podlaska. Oczekuje na decyzję POLSAT -  Nasz Nowy Dom, Podała też, że ktoś ze 
sponsorów chciał pokryć koszty zakupu paneli podłogowych do pokoju dla dzieci, inny 
sponsor -  koszty zakupu blachy. Pod koniec tygodnia rodzina i mieszkańcy mają zdjąć 
uszkodzony dach i zakładać nowy. Fundacja Nadzieja też obiecała pomóc.



30. 29-ll-2Q16r. -  notatka służbowa z rozmowy pracownika socjalnego z Julią Pawlak: 
przekazano informację nt terminu odbioru paczki z żywnością.
Uzyskano informacje:
-jakiś sponsor opłacił firmę, która remontuje dach,
- lokalny przedsiębiorca Michał Szymański przekazał bezpłatnie 10 worków węgla,
- w dniu dzisiejszym otrzymała bezpośrednio, od sponsora (jakaś pani} odzież dla dzieci,
- na konstrukcję i blachę na remont dachu wydali ok. 9200zł,
- z powodu braku warunków do przechowywania darowanej odzieży dla dzieci, pracownik 
socjalny ustalił z sekretarz gminy i sołtysem wsi Wiski, iż będzie mogła przechowywać odzież 
w jednym z pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Wtskach. Pracownik socjalny przypomniał 
również o zrobieniu przeglądu komina.
30-ll-2016r. -  notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozmowy z Wójtem Gminy 
Tuczna, który poinformował, iż zgłosił się sponsor Pan Jarosław Budziński (tel. 603960740), 
który zaoferował materiały budowlane dla rodziny Pawlaków. Prosił o jak najszybsze 
załatwienie sprawy przekwalifikowania budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe. 
Ustalono z nadzorem budowlanym w Białej Podlaskiej jak załatwić sprawy formalne związane 
z przekwalifikowaniem ww. budynku. O ww. sprawach poinformowano telefonicznie Panią 
Julię Pawlak-tj.:
-mają złożyć w Starostwie wniosek o zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego 
na cele mieszkaniowe,
-wniosek do Wójta Gminy Tuczna o wydanie zaświadczenia o zgodności podejmowanej 
inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
- o ile zajdzie potrzeba szkic budynku wykona Gromysz Henryk (503183533), sprawa do 
ustalenia z zainteresowanym.
W czasie rozmowy Pani Julia Pawlak poinformowała, iż dach na budynku gospodarczym 
został nakryty, sponsor z Mińska Mazowieckiego opłacił firmę, która nakryła dach. Zgłosił się 
również sponsor, który opłaci zakup płyt gipsowych oraz wełnę.

31. 02-12-2016r. -  notatka służbowa na okoliczność rozmowy i pomocy dla Pawła Pawiak w 
załatwieniu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe. 
Poinformowano o komplecie dokumentów, jakie należy złożyć w Starostwie w Białej 
Podlaskiej tj, zaświadczenie z UG Tuczna o zgodności z planem zagospodarowania 
przestrzennego, szkic geodety, oświadczenie (wydano druk).
02-12-2016r. -  mail od rodziny Pawlak. Prośba o wyjaśnienie, dlaczego od czasu pożaru tj, 
12-ll-2016r. do dnia 01-12-2016 roku wójt nie pomógł ich rodzinie w żaden sposób 
odbudować budynek gospodarczy.
Q2-12-2016r. -  odpowiedz na mail Pani Julii Pawlak: informacja nt. rozmiaru udzielonej 
pomocy finansowej z GORS w związku z pożarem, rozmiaru pomocy rodzinie związanej z 
rodzicielstwem, o możliwości otrzymania pomocy od sponsorów- należy uregulować sytuację 
prawną budynku gospodarczego, który został zaadaptowany przez rodzinę Pawlaków na cele 
mieszkaniowe z pominięciem przepisów regulujących proces budowlany (Ustawa z dnia 7 
lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

32. 22-06-2017r. -  notatka służbowa na okoliczność odwiedzin rodziny Pawła Pawiak. Rozmowę 
przeprowadzono z zainteresowanym. Wg informacji męża, żona wyjechała na Białoruś, 
przebywa tam od stycznia br., zainteresowany odwiedza ich często. Żona z dziećmi 
wyjechała, gdyż w ich domu jest zimno. Ma nadzieję, że sponsor mu pomoże w budowie



domu, oczekuje na jego przyjazd i decyzję. Podał też, Iż otrzymał odszkodowanie z tytułu 
ubezpieczenia mienia w kwocie 30 OOOzł. Obok domu założył plantację drzewek, które chce 
sprzedać na targu. Wykonał też posadzkę betonową przed oborą, gdyż chce zrobić 
zadaszenie na narzędzia. Nie oczekuje pomocy ze strony GORS, jeżeli będzie taka potrzeba 
zgłosi się do ops.

33. 07~09-2017r. -  notatka służbowa z odwiedzin rodziny pracownika socjalnego z asystentem 
rodziny. P, Julia i Paweł Pawlak nie wyrazili zgody na pomoc asystenta rodziny, nie oczekują 
też pomocy z 60PS. Jedynym problemem jest brak ekspertyzy stanu technicznego budynku 
po pożarze. Pracownik socjalny wykonał telefon do firmy projektowej, ustalono kontakt w 
dniu 11.09,2017r.

34, 18-Q9-2017r. -  pismo od Pana Pawła Pawiak, skierowane do Wójta Gminy Tuczna z 
zapytaniem istnienia lub braku istnienia dokumentów określających stan techniczny po 
pożarze budynku pod adresem Wiski 35.
02~10-2017r. -  odpowiedź na pismo: informacja nt. opracowania dokumentacji na adaptację 
budynku mieszkalnego pod adresem Wiski 35 przez biuro projektowe „ARCH-DOM" Sp. 
Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora w Białej Podlaskiej, którą należałoby przedłożyć w 
Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej ceiem 
uzyskania stosownych decyzji, aby umożliwić korzystanie z przedmiotowego budynku. 
02-10-2017r, -  notatka służbowa na okoliczność odwiedzin rodziny Pana Pawia Pawiak zam. 
Wiski 35 w sprawie pisma zainteresowanego skierowanego do Wójta Gminy Tuczna z dnia 
18-09-2017r. Zainteresowany spał (godz. 10:00). Temperatura w mieszkaniu wynosiła 19 °C. 
Żona Julia Pawlak przebierała dziecko i karmiła. W domu panował ogólny nieporządek.
W czasie rozmowy Pan Paweł Pawlak był zdenerwowany, jego zdenerwowanie rosło w miarę, 
jak pracownicy GOPS próbowali ustalić przyczynę niedopełnienia obowiązku przekazania 
dokumentacji projektowej dot. adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe, 
Paweł Pawlak podnosił głos, prawie krzyczał. W czasie rozmowy uzyskano informację, iż 
otrzymał dokumenty z firmy projektowej, tylko na dokumencie opisu stanu technicznego 
brakuje podpisu 1 pieczątki.
W związku z tym pracownik socjalny ustalił telefonicznie z przedstawicielem firmy 
projektowej Panem Dołęgowskim, iż podpisze dokumenty. O ustaleniach poinformował 
telefonicznie małżonków Pawła i Julię Pawlak. Julia Pawlak oświadczyła, że 10 października 
2017r, będzie w Białej Podlaskiej i załatwi podpis na dokumentach. Pracownik socjalny 
poinformowałteź, by po uzupełnieniu dokumentów o podpis i pieczątki należy je złożyć wraz 
z wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej w celu uzyskania stosownej decyzji.

Rozmiar dotychczas udzielonej pomocy finansowej przez GOPS Tuczna:

- 2014 rok -  2498zł (pomoc społeczna), 2622zł (świadczenia rodzinne), 
ogółem 5120zł, śr. z 3 m-cy 1707/1

-2015 rok-12984,5021 pomoc społeczna, 3824,00zł(świadczenia 
rodzinne), ogółem 16 808,50zł, śr. m-c 1 400,71 zł



- 2016 rok -  891 l,00zł pomoc społeczna, 25147,00zł(świadczenia 
rodzinne), ogółem 34 058,00zł, śr. m-c 2 838J6zł

-2017 rok -  2721,51 zł pomoc społeczna, 40088zł (świadczenia rodzinne)

ogółem środki budżetu państwa wypłacone dla rodziny w 2017 roku 
wyniosły 42809,51 , śr. m-c 3 567,46zL


