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w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie alt. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2013r. poz. 595 i 645) w związku z art. 229 pkt 4 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2013r. poz. 267),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Dworze Mazowieckim z dnia 12.11.2013r. (data wpływu do Rady Powiatu Nowodworskiego

25.11.2013r.) złożonej przez p. zam. ul.

Nowy Dwór Maz. i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Nowodworskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Powiatu

Nowodworskiego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego,

zobowiązując go do przesłania treści uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. W~ski s.c. w Pułtusku
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Uzasadnienie do Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego

f

Nr ..

z dnia ..

Skarga pana na działania Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim została przekazana dn.25.11.2013r. przy piśmie

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak WPS-V.1411.2.2013 z dn.

19.11.2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2013 r. przekazał przedmiotową skargę

do Komisji Rewizyjnej, celem analizy przedstawionych przez Skarżącego zarzutów, w

ramach właściwości Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna ze skargą zapoznała się na posiedzeniu w dniu 06.12.2013r. Po
?sJ

przeanalizowaniu skargi, zapoznaniu się z dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień

złożonych przez panią Agnieszkę Daniszewską pracownika PCPR w Nowym Dworze

Mazowieckim, uznała skargę za bezzasadną.

Pan •• _ w dniu 28.08.2013r. złożył wniosek o likwidację barier w

komunikowaniu się. W ramach ww. wniosku Skarżący wskazał na konieczność zakupu

laptopa z oprogramowaniem. Wniosek po ocenie formalnej został przekazany w dniu 20

września 2013 r. do zaopiniowania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze

środków PFRON powołanej zarządzeniem Starosty Nowodworskiego. Komisja po analizie

zgromadzonej dokumentacji uznała, że wniosek nie potwierdza jego zasadności, tj. nie uznała,

aby wnioskodawca wymagał wsparcia PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne,

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizacja ww.

zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Bariery w

komunikowaniu się to ogramczema uniemożliwiające lub utrudniające osobie

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Bariery w

komunikowaniu się mają na celu całkowicie lub częściowo zlikwidować problem w

przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. W przypadku wnoszącego

skargę zdaniem komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON nie

miał tego rodzaju problemów.



W opinii osób oceniających wniosek w PCPR, takie przeszkody nie wystąpiły. Pan

••••• ł nie posiadał ograniczeń uzasadniających zakup wnioskowanego sprzętu. Sam

fakt posiadania orzeczenia nie jest jedyną przesłanką, aby otrzymać ww. dofinansowanie.

W świetle aktualnych aktów prawnych, oraz opinii Komisji ds. opiniowania wniosków

o dofinansowanie ze środków PFRON oraz z faktu, że w roku bieżącym PCPR nie

dysponował środkami finansowymi PFRON wystarczającymi do zaspokojenia wszystkich

istniejących potrzeb oraz z uwagi na konieczność dofinansowania bardziej zasadnych

wniosków, w przypadku których stwierdzono większe możliwości przełamywania barier w

komunikowaniu się, należało odmówić dofinansowania.

Mając powyższe na względzie tj. stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy

podjęcie niniejszej uchwały w sprawie uznania skargi pana •••••••••• łIl na

działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim za

bezzasadnąjest uzasadnione.


