
UCHWAŁA Nr XXXIX/214/2014 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 września 2014 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach 

 
         Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595  

z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Skargę na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie  

złożoną przez Pana  uznaje się za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

            Przewodniczący Rady 

       /-/ dr inż. Henryk Brodowski 

 

   

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XXXIX/214/2014 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 września 2014 roku 
 

   W dniu 26 sierpnia 2014 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu  

w Siedlcach wpłynęła skarga przekazana pismem OR.1510.3.2014 przez Pana 

Starostę Siedleckiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

 Skarga została złożona przez Pana  na Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w sprawie odmowy 

przyznania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier 

architektonicznych w mieszkaniu córki skarżącego.  

   Wnioskodawca Pani  – córka skarżącego wielokrotnie 

ubiegała się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

architektonicznych. Z uwagi na brak możliwości prawnych do udzielania pomocy 

wnioski były rozpatrywane negatywnie. 

  Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON” (Dz. U. z 2002 rok, nr 96, poz.861  

z późn. zm. ) cyt. „o dofinansowanie ze środków PFRON zadań jeżeli ich realizacja 

umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać 

się – na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają 

trudności poruszania się…” 

Pani  nie ma problemów z poruszaniem się, wobec czego nie 

kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier 

architektonicznych. Wnioskowany zakres prac – dofinansowanie do wykonania 

centralnego ogrzewania oraz ocieplenia sufitu nie stanowi bariery architektonicznej. 

Podobna skarga złożona przez Pana  rozpatrywana była 

przez Radę Powiatu i Uchwałą Nr XXXIV/197/10 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia  

1 czerwca 2010 roku została uznana za bezzasadną.   

Komisja Rewizyjna nie odniosła się do zarzutów dotyczących Wójta Gminy 

Domanice oraz przyznanych kwot dofinansowania innym osobom.  

    Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 września 2014 roku, po 

wnikliwym rozpatrzeniu skargi uznała ją za bezzasadną.   

  

            Przewodniczący Rady 

       /-/ dr inż. Henryk Brodowsk 


