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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1526) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Skargę Pani _______________* na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 
uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie załatwienia skargi Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego zawiadomi osobę skarżącą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …........... 

RADY POWIATU KALISKIEGO 

z dnia …................. 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 

 

 Dnia 30 maja 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynęło pismo Pani 
_______________* z dnia 29 maja 2022 roku, adresowane do Starosty Powiatu Kaliskiego Krzysztofa 
Nosala, w sprawie złożenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 
opieszałość i pasywność urzędników jednostki. 

 Pismem z dnia 2 czerwca 2022 roku Starosta Kaliski powołując się na art. 16a ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) przekazał skargę 
Pani _______________* do Rady Powiatu Kaliskiego. Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) wskazuje ogólną właściwość 
w zakresie rozpatrywania skarg przez organy administracji publicznej. Według ww. przepisu organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także 
kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw 
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego po zapoznaniu się ze skargą odnoszącą się do działań 
podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w kwestii rozpatrywania wniosku 
o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego osoby skarżącej, przekazał sprawę na posiedzenie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku 
zapoznali się z pismem Pani _______________*, z wyjaśnieniami Wicestarosty Kaliskiego Zbigniewa 
Słodowego oraz Sekretarza Powiatu Kaliskiego Leszka Sarzyńskiego. Osoba skarżąca nie skorzystała 
z możliwości osobistego złożenia wyjaśnień, pomimo pisemnego zaproszenia na posiedzenie Komisji 
dotyczącego treści sprawy, wyjaśnienia złożyła za pośrednictwem rozmowy telefonicznej w trybie 
głośnomówiącym, w trakcie posiedzenia Komisji. 

 Pismem z dnia 14 czerwca 2022r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Starosty Kaliskiego 
o udzielenie informacji w kwestii obecnie obowiązujących kryteriów przyznawania dofinansowania 
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz ilości przyjętych i rozpatrzonych wniosków 
o dofinansowanie z uwzględnieniem przekazanych środków finansowych za okres trzech ostatnich lat. 
W przedmiotowym piśmie zawarto również prośbę o przekazanie pisemnych wyjaśnień w sprawie zarzutów 
przedstawionych w ww. skardze oraz szczegółowe przedstawienie przebiegu rozpatrywania wniosku 
o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby skarżącej. 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pismem z dnia 14 czerwca 2022 roku, powiadomił 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego oraz Panią _______________* o braku możliwości 
rozpatrzenia skargi w terminie przewidzianym w art. 237 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
ze względu na skomplikowany stan sprawy oraz konieczność zapoznania się z dodatkowymi wyjaśnieniami 
ze strony Starosty Kaliskiego. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku powiadomił Panią 
_______________* o podjętej decyzji wskazując nowy termin załatwienia skargi, do dnia 8 września 
2022 roku. 

 Podczas posiedzenia w dniu 28 lipca 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała ponownej 
analizie przedmiotową skargę, zapoznała się z wyjaśnieniami uzyskanymi od Starosty Powiatu Kaliskiego, 
opinią prawną Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Kaliszu, jak również stanowiskiem 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. 

 W świetle przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
ustaliła, iż kryteria jakimi kieruje się placówka podczas przyznawania dofinansowania do uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra i Polityki Społecznej 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Oprócz tego przyjęte kryteria oraz podział środków PFRON 
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podlegają akceptacji przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok. Z dokumentacji 
źródłowej dotyczącej sprawy wynika, iż Pani _______________* złożywszy wniosek o dofinansowanie 
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, otrzymała pisemną odpowiedź z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kaliszu. W odpowiedzi placówka powiadomiła wnioskodawczynię, iż wniosek 
zostanie rozpatrzony z chwilą przyznania przez Zarząd PFRON puli środków finansowych dla powiatu 
kaliskiego na 2022 rok – orientacyjnie w II kwartale br. oraz po zatwierdzeniu planu finansowego 
dotyczącego podziału tych środków przez Radę Powiatu Kaliskiego. 

 Mając na uwadze całokształt okoliczności i uzyskane wyjaśnienia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
nie doszukała się opieszałości i pasywności w podejmowanych czynnościach, przez pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w toku procedury rozpatrywania wniosku osoby 
skarżącej. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozważeniu zgromadzonych informacji uznała skargę, złożoną 
przez Panią _______________*, na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 
za bezzasadną. 

 Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócili się do Zarządu Powiatu Kaliskiego z prośbą 
o podjęcie działań mających na celu wypracowanie odpowiednich procedur w sprawie rozpatrywania 
wniosków, a tym samym przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
należących do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. W opinii Członków 
Komisji, kryterium przyznawania środków wg kolejności złożenia wniosków nie jest właściwym kryterium 
w przedmiotowej sprawie. Wnioski winny podlegać przede wszystkim ocenie merytorycznej, wspartej 
opinią lekarską. Przyznanie dofinansowania oraz wysokość wsparcia winno być uzależnione od sytuacji 
finansowej wnioskodawcy oraz zabezpieczonych środków w budżecie powiatu. 

 Rada Powiatu Kaliskiego, w oparciu o ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje 
przedmiotową skargę za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 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 rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyłaczenia jawności w zakresie danych osobowych, na podstwaie art. 5 ust. 2 z dnia 6 wrześńia 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Wioletta Prezybylska - Dyrektor Wydziału 
Promocji, Informacji i Obsługi Rady 
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