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w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. 2013r. poz. 595), art. 229 pkt 4 w związku z art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 267), Rada
Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1.

Po rozpoznaniu skargi Pani P ł reprezentowanej przez męża: J
t , z dnia 2 maja 2013r., przekazanej do Rady Powiatu Nowodworskiego dnia 13
maja 2013 roku pismem Starosty Nowodworskiego, znak: IN.1511.3.2013 na działanie
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Pana
Marka Rączki, Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego do przesłania treści
uchwały wraz z uzasadnieniem pełnomocnikowi skarżącej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013r. oraz w dniu 10 czerwca 2013r.
rozpatrzyła skargę złożoną przez Panią F _Ł " reprezentowaną przez męża Pana
J Ł _ ) z dnia 2 maja 2013r. (przekazaną do Rady Powiatu pismem Starosty
Nowodworskiego z dnia 13.05.2013r.).
Skarga Pani H Ł dotyczyła negatywnej odpowiedzi na wniosek o
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowanych przez
PEFRON oraz zachowania Dyrektora w kontaktach z ubiegającymi się o świadczenia.

W posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. uczestniczyli:
1. p.Katarzyna Kręźlewicz - przewodnicząca
2. p.Bogdan Ruszkowski - wiceprzewodniczący
3. p.Maria Jarząbek
4. p.Mańusz Dudek
5. p.Joanna Troińska,

W posiedzeniu brał udział: P. Marek Rączka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, który złożył obszerne wyjaśnienia odnosząc się
do zarzutów podniesionych w skardze.
Wobec nieobecności pełnomocnika skarżącej Komisja zadecydowała o zobowiązaniu Go do
udzielenia pisemnych wyjaśnień w terminie do dnia 7 czerwca 2013r. lub udziału w
posiedzeniu Komisji, której ponowny termin wyznaczono na dzień 10 czerwca 2013r.

W posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 r. uczestniczyli:
l.p.Bogdan Ruszkowski - wiceprzewodniczący
2.p.Mańa Jarząbek
3.p.Joanna Troińska,

W posiedzeniu brał udział: P. Marek Rączka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, który ponownie złożył wyjaśnienia podtrzymując
swoje stanowisko, jako że nigdy nie rozmawiał ani osobiście ani telefonicznie z
pełnomocnikiem, jak również z samą skarżącą.
Wobec swojej nieobecności pełnomocnik skarżącej na zobowiązanie Komisji udzielił
wyjaśnień na piśmie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wskazując, że w trakcie
załatwiania sprawy swojej mocodawczyni rozmawiał z Panem Dyrektorem PCPR - Markiem
Rączką, oraz że ze względu na stan zdrowia nie stawi się na żadnym z posiedzeń Komisji.

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i odniesieniem się do niej Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz wyjaśnień złożonych na piśmie przez pełnomocnika
skarżącej, stwierdziła, że skarga ta jest bezzasadna. Za takim rozstrzygnięciem głosowało
dwóch członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu, jeden głos wstrzymujący się.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie negatywnie rozpatrzyło wniosek Pani H
Ł .. . o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków
finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie zostało
przyznane ze względu na niedobór środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb. W
trakcie rozpatrywania wniosku zostały powzięte wątpliwości odnośnie złożonego przez
Wnioskodawcę oświadczenia o dochodach, które zostały na wezwanie PCPR sprostowane
przez Wnioskodawcę. Procedura rozpatrywania przedmiotowego wniosku została
przeprowadzona zgodnie z obwiązującymi wymogami z uwzględnieniem konkretnych
kryteriów. Pełnomocnik skarżącej wykazał natomiast niezadowolenie, co do sposobu
załatwienia sprawy.

Komisja na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013r. zobowiązała Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckiem - Pana Marka Rączkę do
wystosowania do skarżącej wyjaśnień, co do zaistniałych okoliczności oraz informacji o
możliwości ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie w roku bieżącym.

W tym stanie rzeczy nie ma podstaw formalnoprawnych do uwzględniania skargi.


