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* ’ * RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .Qld. . ..... 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Łowiczu oraz Wicestarostę Łowickiego.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm.: poz. 645) i art. 229 pkt 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 267) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Pani i " na Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego oraz Wicestarostę Łowickiego za

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do 
poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr . .U  j2S?k jS.OĄ 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .QU..!7JC3^CA.... 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Łowiczu oraz Wicestarostę Łowickiego.

W dniu 20 stycznia 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Łowiczu wpłynęła 
skarga . na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Łowiczu i na Wicestarostę Powiatu Łowickiego.
Skarżąca zarzuciła Dyrektorowi Ośrodka brak stworzenia w placówce, 
wynikających z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, „odpowiednich 
warunków nauczania” jej niepełnosprawnemu dziecku.

podnosi, że już od czterech lat ubiega się o zakup fotelika 
specjalnego rehabilitacyjnego, z którego w sposób bezpieczny i wygodny jej syn 
mógłby korzystać w czasie zajęć lekcyjnych. We wrześniu 2013 r. zwróciła się 
na piśmie do Dyrektor Ośrodka o dokonanie zakupu fotelika. Uzyskała jednak 
odpowiedź odmowną, uzasadnioną brakiem potrzeby takiego zakupu oraz 
brakiem środków finansowych. Dyrektor proponowała jedynie zakup stolika dla 
osób na wózkach inwalidzkich.
W dniu 18 listopada 2013 r. przedstawiła sprawę osobiście Wicestaroście 
Powiatu i złożyła pisemną prośbę o pomoc w zakupie fotelika lecz do dnia 
sporządzenia skargi nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. w obecności 
Starosty Łowickiego, Wicestarosty i Dyrektor Ośrodka .
Na wniosek Komisji, Dyrektor Ośrodka odniosła się w sposób obszerny do 
zarzutów podnoszonych w skardze i wyjaśniła, że Ośrodek spełnia wszystkie 
wymagania ustawowe a także wynikające z przepisów wykonawczych do 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty co do warunków 
nauczania.
Dokładna analiza zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wskazuje na 
różny charakter tych zaleceń, w ramach których, za konieczna do wykonania 
uznano ogólną rewalidację dziecka ze szczegółowym opisem rodzaju działań a 
za wskazane zapewnienie warunków zewnętrznych m. in. poprzez korzystanie z 
fotelika specjalnego rehabilitacyjnego.
Dyrektor przedstawiła również szczegółową informację nt. korzystania przez 
syna skarżącej ze wszystkich dostępnych w placówce form zajęć i terapii m. in. 
rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii ręki i 
bajkoterapii ( jako jedyny w szkole ). Z zajęć dogoterapii A. Perzankowska 
zrezygnowała dobrowolnie.



Propozycje zakupu stolika do wózka inwalidzkiego a także ewentualnego 
współfinansowania zakupu fotelika przez wspierającą fundację zostały przez . 

>drzucone.
Kom isja ustaliła, że z inicjatywy Starosty doszło do kilku spotkań ze skarżącą, 
w tym także do spotkania z udziałem Dyrektor Ośrodka, którego wynikiem jest 
m. in. skuteczne zaangażowanie Starosty w zapewnienie dowozu dziecka do 
szkoły. Starosta zadeklarował także bieżące zainteresowanie sprawą, w tym 
zakupem fotelika o ile, ze względu na jego parametry stosowne do wieku 
pacjenta, będzie mógł służyć także pozostałym dzieciom.
Wicestarosta, ustosunkowując się do skargi potwierdził twierdzenia

j co do spotkania z nią i wyjaśnił, że zlecił zajęcie się sprawą 
Dyrektor Ośrodka jako osobie kompetentnej.
Po dyskusji, Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i 
zobowiązała Zarząd Powiatu do monitorowania sprawy będącej 
przedmiotem skargi w porozumieniu z .


