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§ l. W związku z ponowieniem w dniu 13 października 2020 roku przez Panią
skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie
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na działanie Dyrektora Powiatowego Centmm Pomocy Rodzime w Łowiczu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie podtrzymania
stanowiska Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
W dniu 30 września 2020 roku Rada Powiatu Łowickiego podjęła Uchwałę Nr

XXVIII/20 8/2020 sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu uznając skargę Pani " -zawodowa
specjalistyczna rodzina zastępcza, zwana dalej Skarżącą, za bezzasadną. Bezzasadność

skargi Rada Powiatu wykazała w uzasadnieniu do uchwały. Ponadto w uzasadnieniu
zawarte zostało pouczenie o treści art. 239 § l ustawy z,dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postępowania administracyjnego.
W dniu 13 października 2020 roku (wpływ do tut. urzędu w dniu
13 października 2020 roku) Skarżąca złożyła pismo z „żądaniem Wznowienia
Postępowania", z treści którego wynika iż jest to ponowienie skargi z dnia

4 września 2020 roku, W przedmiotowym piśmie Skarżąca poprosiła o ponowne
rozpatrzenie skargi aa zorganizowane w dniu 4 września 2020 roku przez PCPR
w Łowiczu szkolenie, na którym „nie zachowane zostały zasady bezpieczeństwa
określone dla strefy czerwonej" oraz pozbawienie jej przez to możliwości uczestnictwa
w tym szkoleniu.
W związku z powyższym, w oparciu o przepis § 54 ust. l 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 ponowienie skargi do rozpatrzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 26 października 2020 roku
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb
obradowania).

Komisja, po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego pisma, uznała że Skarżąca
nie wskazała nowych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na zmianę wcześniej
zajętego stanowiska i taką opinię przedłożyła Radzie Powiatu Łowickiego.
Zgodnie z art. 239 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., póz. 256,póz.695, póz. 1298) 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 podtrzymać swoje poprzednie

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Łowickiego podtrzymuje swoje
stanowisko wyrażone w Uchwale Nr XXVIII/20 8/2020 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, a w aktach sprawy zostanie
dokonana adnotacja o ponownym rozpatrzeniu skargi bez zawiadamiania Skarżącej.

