
i Uchwała Nr XI/ 83/2011 
Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Łowickiego 
i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,. Dz. 
U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 
zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz-. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.

' 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113),)
1 art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czeiwca 1960 r - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 200lr. Nr 49 poz.509, 
z 2002 r. Nr 10 poz. 27, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 169 poz.1387, Nr 130 
poz. 1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1692; 
z 2005 r. Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, Nr 64 poz. 565; z 2008 r. Nr 229, 
poz.1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216 poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 
230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz. 
173, Nr 106, poz. 622 )Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Pani dotyczącą działalności
Wicestarosty Łowickiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/83/2011

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 28 września 2011 roku. • .

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Łowickiego

i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

W dniu 25 sierpnia 2011 roku wpłynęło do Rady Powiatu Łowickiego 

pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Polityki
i .
Społecznej przekazujące według właściwości pismo Pani 

zakwalifikowane przez ŁUW jako skarga na działalność Wicestarosty 

Łowickiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Zgodnie z art. 229 ust. 4 -Kodeksu postępowania administracyjnego skargę 

w tym zakresie rozpatruje Rada Powiatu. Pismo dotyczyło dofinansowania 

ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

Komisja Rewizyjna przeprowadzając szczegółowe postępowanie 

wyjaśniające ustaliła, że sprawami dotyczącymi dofinansowania do likwidacji 

barier architektonicznych w PCPR w Łowiczu zajmuje się Zespół do 

rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołany przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Jest to ciało kolegialne, 

gdzie -  co trzeba podkreślić -  sprawy są wnikliwie rozpatrywane przez 

pracowników -  osoby doświadczone i merytorycznie przygotowane do tego 

typu działań.

Pani w dniu 31.05.201 lr. wystąpiła z wnioskiem do PCPR

w Łowiczu o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu schodów 

wewnętrznych w ramach likwidacji barier architektonicznych. W dniu 

15.06.20lir . dokonano komisyjnie oględzin w domu Wnioskodawczym 

i ustalono, iż Pani ma zapewnione wszystkie podstawowe





potrzeby socjalno-bytowe na parterze budynku swojego domu. Ponadto 

likwidacja tej bariery nie wpłynie na ułatwienie Pani wykonywania

podstawowych, codziennych czynności i kontaktów. z otoczeniem. W żwiązku- 

z tym jej wniosek nie spełniał wymagań określonych w •§' 6 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawię- określenia 

rodzajów zadań -powiatu, które ' mogą być finansowane ze środków 

Państwowego'Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002i\ 

Nr 96,. poz. 861, z późn.zm.). •

W dn iu -29.06.201 lr. Zespół do spraw rozpatrywania wniosków nie 

znalazł więc podstaw do uwzględnienia wniosku Pani 

W odpowiedzi na powyższe Skarżąca pismem z dnia 06.06.201 lr., które 

Wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w dniu 06.07.201 lr, wystąpiła 

do Wicestarosty Łowickiego o ponowne rozpatrzenie sprawy i przyznanie 

dofinansowania jw. W dniu 08.07.2011 r. Zespół na swoim posiedzeniu, 

po przeanalizowaniu odwołania, podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 

19.07.201 lr. kolejnej wizytacji niezbędnej do podjęcia ostatecznej decyzji 

w sprawie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Jednakże 

po jej przeprowadzeniu, Zespół rozpatrujący wnioski o dofinansowanie 

rozpatrywał sprawę ponownie na posiedzeniu w dniu 22.07.2011 r., i ponownie 

nie znalazł podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Ponadto ustalono, 

że w budynku schody wewnętrzne istniały, zostały przez Panią 

wyburzone, a na ich miejsce została postawiona drabina, na istnienie której 

obecnie się skarży wykazując jej uciążliwość.

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu 

Rady Powiatu Łowickiego, przeprowadziła w dniu 21 września 2011 roku 

postępowanie wyjaśniające. Zaproszona na posiedzenie Komisji została 

również Pani , jednak na posiedzenie to nie przybyła.





Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz złożonymi wyjaśnieniami 

Wicestarosty Łowickiego Bolesława Heichmana oraz dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Roberta Wójcika radni uznali, iż w  

przedmiotowej sprawie nie potwierdziły się zarzuty Skarżącej.

1 W tych okolicznościach , biorąc pod uwagę przedstawione przez Komisję 

Rewizyjną fakty, ujęte szczegółowo w protokole z posiedzenia Komisji, skargę 

należało uznać za bezzasadną, * . . .
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