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RADYPOWIATU NowodWORSKIEGO

I z dnia 11 września 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
. Ro1dziniew Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 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 działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.07.2014r. złożonej przez . 3 .
zam. . _ ; l .•. 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.

Kane l ,.;. - adców Prawnvch
J. Nieście . Wóltanski S.c. w Pu~sk>.J
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Uzasadnienie do Uchwały
Rady Powiatu Nowod!orskiego

Nr ..~~~I.(.~,&Q:f~~fi4
z dnia )~ ..\,)~~ 2JJ~4N.

Pan w dniu 29.07.2014r. złożył skargę do Rady Powiatu

Nowodworskiego na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 3 uchwały Nr XXXIXJ279/2013 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2014 r. przekazał przedmiotową skargę

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

ramach właściwości Rady Powiatu.

Skarga •••••••• II•••
dnia 12.06.2014r.

-- dotyczy nie udzielenia odpowiedzi na wniosek z

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11.08.2014 r. po przeanalizowaniu skargi,

zapoznaniu się z dokumentarni oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Pana Marka

Rączkę - dyrektora, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim uznała skargę za bezzasadną.

Pan .' •• ał w dniu 12.06.2014r. złożył do dyrektora PCPR pismo nazwane

"wniosek", w którym dziękuje za pisemne powiadomienie dnia 9 kwietnia 2014r. o

możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej i psychologicznej oraz prosi o wskazanie

instytucji do której mógłby' się odwołać w sprawach prowadzonych w prokuraturze i w

sądzie.

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora PCPR wynika, że o możliwości uzyskania powyższej

pomocy informował Pana _ również osobiście w siedzibie PCPR podczas

rozmowy. Została również udzielona informacja; iż na stronie iritemetowejPCPR jest

komunikat dotyczący przyjęć prawnika i psychologa. Na podstawie pisma złożonego przeż

Pana. 2 prawnik nie jest w stanie udzielić porady, jest potrzeba zapoznania się z

, dokllmentami sprawy. W tym temacie odbyła się rozmowa telefoniczna z Panem-,

informująca o koniecznościprzybyciadoPCP:R Wrazzdokumentami,
DyrektorPCPRuznał, że Pan 'Z l?przyjął-do widomości te informacje i przyjdzie po

. poradę. Pan ~nie zgłosił się doPCPR, natomiast napisał skargę do Rady Powiatu.

"Następnie pismem PCPR.8239/22/2014 z dn. 30.07.14r.Pan ~ostał poinformowany,



że jeżeli chce skorzystać z pomocy prawnej, jest proszony o przybycie do PCPR wraz z

posiadaną dokumentacją dotyczącą spraw opisanych we wniosku w celu ich analizy i

wskazania możliwości dalszego postępowania. Do dnia 11.08.2014r. tj. posiedzenia Komisji

Rewizyjnej,. anie przybył do PCPR.

Komisja uznając skargę za bezzasadną uwzględniła wyjaśnienia, iż Pan był

poinformowany ustnie, że może skorzystać z pomocy prawnej, pod warunkiem udostępnienia

dokumentów. Dyrektor PCPR uznał, iż termin 30 dniowy na udzielenie odpowiedzi nie

obowiązywał w tej sprawie, ponieważ nie była ona przedmiotem prowadzonego postępowania

administracyjnego z rozumieniu przepisów KPA.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje skargę za

bezzasadną,
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