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UCHWALA NR ~ jj .
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 11 września 2014r.

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
(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:

§ l. Po rozpatrzeniu skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.07.2014r. złożonej przez p;••••••••
.-. zam. ul. 2 l 2 -._ Nowy DwórMaz. 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.
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Uzasadnienie do Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego

Nr .1iy.L/.~A3./.~ffi.4
n \' W I

Z dnia .A/J. ~0w)M.W.. '~~\N.

Państwo .Sl' ••••••••• w dniu 29.07.2014 r. złożyli skargę do Rady

Powiatu Nowodworskiego na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Nowym Dworze Mazowiecldm.

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 3 uchwały Nr XXXIX/279/2013 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 Skarżących zarzutów, w

ramach właściwości Rady Powiatu.

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

zapoznaniu się z dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Pana Marka

Rączkę - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim uznała skargę za bezzasadną.

Skarga Państwa _ dotyczy nie wskazania podstawy

prawnej, jako środka odwoławczego na wniosek z dnia 6 kwietnia 2014r., przez Dyrektora

Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie Vi Nowym Dworze Maz.

Odpowiadając na zarzuty sformułowane w skardze Dyrektor PCPR wyjaśnił, iż od decyzji

dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawie dofinansowania bądź odmowy

dofinansowania turnusu rehabiłitaeyjnegonie przysługuje odwołanie. Iriformacjao sposobie

.rozpatrzenia wniosku uiernabowiem charakteru decyzji administraeyjnejw rozumieniu
'pIZępisów Kodeksu ·Postępowania;~dniinistracyjnego. Rozpatrywanie VI w/w .zakresie

odbywasię. wyłącznie na~podstawie:przepisówokteŚl0ilych w Ustawie z dnia 27 sierpnia

'1997r.o rehabilitacji zaw~dqwej isp'ołecznej'oraz zatrudnianiu osóbniepełriosprawnych

,{Dz.V ..2011r. ni '127 póz. 7.2,1}oraz Rozp0'rządz,eniu,MillistraPracy i PbTityki S;połecznej z

dnia 151istopąd? ,2007r;w 'sprąWieturtiu~ów renaoilitacyjnych{D'z.U.2007.nr230;. poz. '
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przyznanego dofinansowania, informację o wysokości iprzyznanego dofinansowania dla

opiekuna, uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.

Ustawodawca nie przewidział możliwości trybu odwoławczego o czym skarżący był

informowany ustnie podczas wizyty w PCPR, jak również pisemnie pismem z dn.

09.06.2014r.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje skargę za

bezzasadną.
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