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UCHW ALA NR XXII/158/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z2018r. poz. 2096 i 1629 oraz z2019r. poz. 60, 730i 1133) oraz § 68 Statutu Powiatu Kolskiego
będącego załącznikiem doUchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę pani B.B. z dn ia 17.12.20191'. na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kole uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
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Marek Swiątek
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Uzasadnienie
do Uchwały

Nr XXII/158/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

W dniu 17.12.2019r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo pani B.B. adresowane do

Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego. Powyższe pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ jest skargą na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole. Skarżąca została poinformowana telefonicznie o terminie posiedzenia Komisji,

mimo to nie przybyła na posiedzenie.

Skarżąca w swoim piśmie zarzuca, że nie zgadza się z zapisami zawartymi w umowie zawartej w

dniu 09.07.2019r. pomiędzy ojcem Skarżącej a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kole, która działała w imieniu Powiatu Kolskiego. Powyższa umowa dot. wysokości przyznanego

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz wysokości wkładu własnego Strony. Zarzuty

wysuwane przez panią B.B. dotyczą także przymuszenia ojca Skarżącej do podpisania umowy oraz nie

otrzymania odpowiedzi na pisma kierowane do dyrektor PCPR oraz Starosty Kolskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektor PCPR w Kole Agnieszki Rusin ustaliła co następuje:

l. Zarzut braku realizacji umówionych warunków umowy w zakresie zapisu dot. wysokości

dofinansowania oraz wkładu własnego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła uwagę, że Umowa

Nr 211RN.5120.2.1.20 19 z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby

niepełnosprawnej zawiera w §3 ust.! zapis: "l. Centrum dofinansowuje zadanie, o którym mowa w §l,

będące przedmiotem umowy do wysokości 60% (sześćdziesięciu procent) kosztów zakupu sprzętu

rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście

złotych 00/100) ". Natomiast w §3 ust. 3 zapis jest następujący: "Wnioskodawca oświadcza, że posiada

własne środki finansowe w wysokości: 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych (00/100), co stanowi

minimum 40% (czterdzieści procent) kosztów realizacji zadaniat ...) ". W świetle powyższego zarówno

kwota dofinansowania oraz udziału własnego Strony mieszczą się w przedziałach zasad, które zostały

przyjęte w zakresie podziału środków z PFRON. Ojciec Skarżącej podpisując umowę na

dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tym samym wyraził akceptację warunków

zawartych w umowie.

2. W odpowiedzi na zarzut przymuszenia ojca Skarżącej do podpisania przedmiotowej Umowy z dnia

09.07.2019r. Dyrektor wyjaśniła, że żadna z wnioskujących o przyznanie pomocy osób nigdy nie była
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przymuszana, czy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy z PFRON ani do złożenia

podpisu na dwóch egzemplarzach umowy. Była to świadoma decyzja Strony wyrażona Jej podpisem

na w/w Umowie.

3. Ostatni z zarzutów dotyczy nieudzielania odpowiedzi na pisma skarżącej przez PCPR w Kole, jak i

Starostę Powiatu Kolskiego. Z uwagi na zawarcie w obu pismach tych samych zarzutów, które

sformułowano w adresowanych do PCPR we wcześniejszych pismach, udzielono jednej odpowiedzi

pismem z dnia 09.07.2019r. znak sprawy RN.5120.l.2019. Ponadto należy zauważyć, że PCPR oraz

organ reprezentowany przez Starostę Kolskiego i Wicestarostę Kolskiego prowadzili szeroką

korespondencję dotyczącą niniejszej sprawy.

Reasumując, w świetle złożonych przez Dyrektor Agnieszkę Rusin wyjaśnień uznaje się, że zarzuty

zawarte w piśmie pani B.B. skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 17.12.2019r. nie

zostały potwierdzone. Wobec powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje się podjęcie uchwały

w przedmiotowej sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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