
UCHWAŁA Nr ...KV).|lQ 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

Z dnia .. s2.'l... .QŁVs-n.Cv. *2QAb v .

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445; zm. z 2016r. poz. 1045 i 1890) i art. 
229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267; zm.: z 2014r. poz. 183, poz. 1195; 
z 2015r. poz. 211, poz. 702, poz. 1195, poz. 1274) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, skargę * Prezesa Łowickiego
Stowarzyszenia „Dać Szanse" na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu za .... ...

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Górski
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

W dniu 28.12.2015r. została złożona w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 
skarga przez ~ Prezesa Łowickiego Stowarzyszenia „Dać
Szanse" na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 
Skarżący podnosi w niej, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
niezgodnie z przepisami prawa rozwiązał w trybie natychmiastowym Umowę Nr 
1 l/SR/2015 z dnia 09.11.2015r. na dofinansowanie kosztów zakupu: roweru 
treningowego - Golf R, bieżni Track Motion oraz lampy Lumina — ze środków 
PFRON w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 roku w obecności 
Członków Zarządu Powiatu i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. Komisja zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora 
PCPR w Łowiczu, który w sposób wyczerpujący przedstawił swoje stanowisko 
w sprawie przytaczając fakty i argumenty zawarte poniżej.

W dniu 09.11.2015r. została podpisana Umowa Nr 1 l/SR/2015, gdzie w § 
3 ust. 1 widnieje zapis, iż Stowarzyszenie zobowiązuje się dostarczyć do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu oryginał faktury 
wystawionej za zakupiony sprzęt w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 
Faktura VAT 3/PD/l 1/2015 z dnia 17.11.2015r. wpłynęła do organu w dniu 
07.12.2015r., co skutkowało wystąpieniem do Stowarzyszenia na piśmie z dnia 
08.12.2015r. o złożenie wyjaśnień dotyczących uchybienia'terminu dostarczenia 
faktury zgodnie z ww. Umową. Po złożonych wyjaśnieniach Dyrektor oraz 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu po 
wcześniejszym umówieniu się, w dniu 17.12.2015r. przeprowadzili kontrolę 
zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy Nr 1 l/SR/2015 z dnia 09.11.2015r., gdzie 
stwierdzono iż został zakupiony rower treningowy - Golf R, bieżnia Track Motion 
oraz lampa Lumina. Podczas kontroli Pani t przedstawiła
dokumentację tj.: OT-przyjęcie środka trwałego, ewidencje środków trwałych 
oraz kartę gwarancyjną na lampę Lumina, która stanowi załącznik do notatki 
służbowej sporządzonej w dniu kontroli.

Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów stwierdzono, że sprzęt 
rehabilitacyjny został zakupiony na podstawie Faktury VAT 5/PD/10/2015 z dnia 
27.10.2015r., która to faktura widnieje na wszystkich dokumentach tj. OT- 
przyjęcie środka trwałego, na Ewidencji Środków Trwałych data przyjęcia do 
użytkowania to 01.11.2015r., a Karta Gwarancyjna wystawiona jest z datą 
22.10.2015r. Wszystkie te dokumenty dowodzą, iż sprzęt został zakupiony przed 
datą podpisania Umowy, co jest niezgodne z zasadami dofinansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 z dnia 02 lutego 2015r. Dyrektora 
PCPR w Łowiczu § 5 ust. 3.



W celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy przedstawioną Fakturą z dnia 
17.11.2015r., a dołączonymi w dniu kontroli dokumentami, postanowiono 
zadzwonić do Firmy RONOMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1 U, 53-030 
W rocław. Firm a nie m ogła nudzielić telefonicznie wyjaśnień.

Skutkiem zaistniałej sytuacji było rozwiązanie Umowy Nr 1 l/SR/2015 z 
dnia 09.11.2015r. w trybie natychmiastowym, o czym Pani 
została powiadomiona pismem wystawionym w dniu 18.12.2015r., odebranym 
dnia 21.12.2015r.

W dniu 21.12.2015r. do PCPR w Łowiczu zatelefonowała Pani ' 
t , pytając się o numer i datę faktury złożonej w dniu 07.12.2015r., po czym 

tego samego dnia złożyła skorygowane dokumenty tj. OT- przyjęcie środka 
trwałego.

Środki na rok 2015 zostały rozdysponowane, i nie ma możliwości aby 
przeszły na rok następny. Kwota, która nie została rozdysponowana musi zostać 
zwrócona.

W świetle dokonanych ustaleń Komisja stwierdziła, że zarzuty kierowane 
przez skarżącego pod adresem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu nie potwierdziły się.
Mając na uwadze powyższe, Komisja w głosowaniu jawnym uznała skargę za 
niezasadną.


