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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 229 pkt
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., póz. 256, póz. 695, póz. 1298), Rada Powiatu Łowickiegouchwala, co następuje:

§ l. Uznaje się skargę Pani . na działanie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za bezzasadną.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
•w Łowiczu.

W dniu 4 września 2020 roku (wpływ do tut. Starostwa w dniu 4 września
2020 roku) Pani - zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza,
zwana dalej Skarżącą, złożyła skierowaną do Starosty Łowickiego skargę na
działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
dotyczącą pozbawienia Skarżącej możliwości uczestniczenia w szkoleniu
zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu dla
rodziców i opiekunów pieczy zastępczej .

Z treści skargi wynika, że w dniu 4 września 2020 roku zostało
zorganizowane szkolenie przez PCPR w Łowiczu, na którym „organizatorzy
i prowadzący oznajmili, że noszenie maseczek nie jest konieczne w trakcie
szkolenia, sami również maseczek nie posiadając." Według Skarżącej, po
zwróceniu przez nią uwagi, iż „nie jest to zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i że jest to niezgodne z prawem", otrzymała odpowiedź od „prowadzącej
szkolenie Pani . i przedstawicielki PCPR Pani ^ ^ .że
to one decydują jak ma wyglądać szkolenie i jak jej się nie podoba, to może
wyjść".

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych shiżb, inspekcji, straży
i innych jednostek organizacyjnych (...) jest rada powiatu. W dniu 21 września
2020 roku Starosta Łowicki przekazał przedmiotową skargę według właściwości
do rozpatrzenia Radzie Powiatu Łowickiego.

W związku z powyższym, w oparciu o przepis § 54 ust. ł Statutu Powiatu
Łowickiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418, póz. 4351),
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego przedłożył skargę do rozpatrzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.

Komisja przeprowadzała postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu
w dniu 28 września 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość (zdalny tryb obradowania). Komisja zapoznała się z dokumentami
i wyjaśnieniami przedłożonymi przez p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała
skargę za bezzasadną i takie stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu
Łowickiego.

Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada
Powiatu Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia skargi.



W dniach 4-5 września 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu organizowało szkolenie na temat „Traumy
neurorozwojowej" zgodnie z założeniami projektu „Rodzina z przyszłością .
Szkolenie prowadziła psycholog, dr nauk społecznych Pani

Według wyjaśnień złożonych przez p.o. Dyrektora PCPR w Łowiczu
wynika, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu powiadomiło
uczestników szkolenia o konieczności posiadania maseczek i wszyscy takie
maseczki posiadali. Organizatorzy dodatkowo zabezpieczyli maseczki i płyn do
dezynfekcji. Przed rozpoczęciem szkolenia przekazano informacje dotyczące
jego przebiegu w kontekście zagrożenia COVID-19. Przed rozpoczęciem
szkolenia poproszono także Skarżącą o zachowanie obowiązującego dystansu na
sali, na co zareagowała bardzo impulsywnie. Jej zachowanie spowodowało
reakcję prowadzącej szkolenie. Pani . _ zaproponowała
aby Skarżąca rozważyła możliwość rezygnacji ze szkolenia na co wyraziła
zgodę. Prowadząca szkolenie przystała również na propozycję pracy online.
Skarżąca zgodziła się również na tą propozycję, z której wycofała się
w późniejszym czasie, nie godząc się na udostępnienie danych kontaktowych.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Skarżąca przedstawiła własną
interpretację faktów spornej materii, wskazując, że została pozbawiona
możliwości uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu dla rodziców i opiekunów pieczy
zastępczej, gdyż organizatorzy i prowadzący nie zachowali zasad
bezpieczeństwa w związku z występującym stanem zagrożenia epidemicznego,
co w konsekwencji spowodowało, że zrezygnowała w jego uczestnictwie.

Z drugiej strony, p.o. Dyrektor Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie
w Łowiczu utrzymuje, iż uczestnicy szkolenia zostali powiadomieni
o konieczności posiadania maseczek oraz że organizatorzy dodatkowo
zabezpieczyli maseczki i płyn do dezynfekcji. Przed rozpoczęciem szkolenia
przekazano informacje dotyczące jego przebiegu w kontekście zagrożenia
COVID-19.

Reasumując, Rada Powiatu Łowickiego nie dopatrzyła się wskazanych
w skardze naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub nieprawidłowości
w działaniu Dyrektora Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie w Łowiczu, co
w konsekwencji spowodowało, że skargę w całości uznaje się za bezzasadną.
Pouczenie:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtr2ymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy ~- bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § l
Kodeksu postępowania administracyjnego).


