UCHWAŁA NR IX/90/2019
RADY POWIATU MALBORSKIEGO
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność PCPR w Malborku w zakresie dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę Pana XXXXXXXXX1) na decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
uznaje się za bezzasadną, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Malborskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego
Krzysztof Osijewski

1) Prywatność

osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)
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Załącznik do uchwały Nr IX/90/2019
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 11 września 2019 r.
STANOWISKO
skarga jest bezzasadna,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Malborskiego zajęte w dniu 10 lipca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.
Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 995 z późn. zmianami) oraz Statutu Powiatu Malborskiego z dnia 27 lutego 2019r. § 58. ust. 3, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Tomasz Rażewski – przewodniczący Komisji
2. Janusz Kasyna – członek Komisji
3. Maria Seibert – członek Komisji.
4. Marcin Szesza - członek Komisji.
5. Andrzej Zakrzewski – członek Komisji.
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.
Po zapoznaniu się z wniesioną opinią Pani Wioletty Jachim, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, że
skarga jest bezzasadna,
nie stwierdzając uchybień w zasadach przyznawania dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych.
W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań, tj.
uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, mimo rozpatrzenia złożonego wniosku, nie mógł być on
zrealizowany ze względu na brak środków finansowych w 2019 roku.
Stanowisko z postępowania wyjaśniającego oraz projekt uchwały rady powiatu Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji przedstawi pod obrady Radzie Powiatu Malborskiego na najbliższej sesji, o czym
wnoszący skargę zostanie poinformowany.
1. Tomasz Rażewski – przewodniczący Komisji …………………………………………………….
2. Radny Janusz Kasyna – członek Komisji …………………………………………………………….
3. Radna Maria Seibert – członek Komisji ……………………………………………………………...
4. Radny Marcin Szesza – członek Komisji………………………………………………..
5. Radny Andrzej Zakrzewski – członek Komisji ……………………………………………………

Id: 50E2B56B-83A2-4315-B15A-F1943F4402FB. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018r. poz. 2096) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał, zgodnie
z właściwością, do rozpatrzenia skargę Pana XXXXXXXXX1) zam. w XXXXXX2) dotyczącą
dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.
Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 995 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Rady Powiatu
Malborskiego w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego § 58. ust. 3, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
zapoznając się ze skargą i przedstawionymi materiałami załączonymi do pisma z PFRON w Warszawie
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Po zapoznaniu się również z opinią kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, że skarga jest
bezzasadna. Komisja nie stwierdziła uchybień w zasadach przyznawania dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych.
W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań, tj.
uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, mimo rozpatrzenia złożonego wniosku, nie mógł być on
zrealizowany ze względu na brak środków finansowych w 2019 roku.

1) Prywatność

osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)
2) Prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)
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