
UCHWAŁA Nr XXXI/1S2/2017 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2017 roku

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

Na podstawie art 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579 
12138) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje;

§ 1. Uznaje się skargę Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” 
na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
za niezasadną.

§ 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.



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

W dniu 13 grudnia 2016 roku do Starosty Łowickiego wpłynęło pismo 
Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę”, które w swojej treści stanowi skargę 
na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu 
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży 
i innych j ednostek organizacyjnych (...) j est rada powiatu.

Skarga dotyczy odmowy udzielenia Łowickiemu Stowarzyszeniu „Dać 
Szansę” dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 roku w obecności 
Członków Zarządu Powiatu Łowickiego, Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu oraz Prezes Łowickiego Stowarzyszenia „Dać 
Szansę”.

Komisja zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, który odnosząc się 
do wniosku Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” o dofinansowanie 
do sprzętu rehabilitacyjnego poinformował, że po dogłębnej analizie formalno
prawnej i uzyskaniu pisemnej opinii prawnej radcy prawnego uznano, 
że dofinansowanie nie może być przyznane, gdyż wynika to z zapisu 
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926), który stanowi:

„Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot 
ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten 
był, w ciągu trzech lat przez złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie 
ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu, ”

Dyrektor wyjaśnił, że w 2015 roku z przyczyn dotyczących Stowarzyszenia 
została rozwiązana umowa o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
Nr 1 ł/SR/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku.

W dyskusji podkreślono, że skarga w zakresie odmowy dofinansowania 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wobec obowiązujących przepisów prawa jest 
niezasadna.



Jednocześnie Komisja Rewizyjna zobowiązała Zarząd Powiatu 
Łowickiego do przeanalizowania zaistniałej sytuacji i przyczyn złożenia 
przedmiotowej skargi.

Po zakończeniu dyskusji, w głosowaniu jawnym Komisja uznała skargę 
za niezasadną.




