
 

UCHWAŁA NR XLIII/284/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 maja 2018 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1868 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt  4 w związku z 

art. 227 i art. 237 § 1, § 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) uchwala się:  

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pana R***** P*****, zam. w Nowym Dworze Gdańskim, na 

nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Nowym Dworze Gdańskim, uznaje się skargę za bezzasadną.                      

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały 

wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 
 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 09.04.2018 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim wpłynęła skarga skierowana przez Pana R***** P*****, zam. w Nowym Dworze 

Gdańskim, na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie  w Nowym Dworze Gdańskim, podległego Staroście Nowodworskiemu, w 

zakresie odmowy udzielenia dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze 

środków PFRON. 

Zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdański, 

skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. Na posiedzeniu w dniu 11.04.2018 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim zobligował Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim do złożenia pisemnego wyjaśnienia w sprawie złożonej skargi. 

Po otrzymaniu wyjaśnień przez dyrektora placówki, Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim przekazał dnia 26.04.2018 r. akta sprawy dotyczące skargi do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, celem rozpatrzenia przez 

Komisję Rewizyjną, zgodnie z procedurą określoną w Statucie Powiatu Nowodworskiego 

przyjętego uchwałą Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia                

22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego. (Dz. Urz. Woj. Pom. 

z 5 kwietnia 2018 r. poz. 1325).  

Przewodniczący Rady Powiatu w dniu 30.04.2018 r. przekazał pismem powyższe 

dokumenty do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zobowiązując Komisję do 

przedstawienia Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wraz z uzasadnieniem 

przedstawiającym jej rozstrzygnięcie oraz przekazania niezwłocznie powyższego  co najmniej 

w terminie rozpoznania skargi na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

Komisja po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 15.05.2018 r., na podstawie 

zebranej dokumentacji w sprawie uznała skargę za bezzasadną.  

Pan R***** P***** w złożonej skardze opisuje sytuację notorycznej (od trzech lat) 

odmowy udzielenia dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków 

PFRON. Ponadto Pan P***** w swojej skardze opisał swoją złą sytuację materialną                          

i zdrowotną. Skarżący zawnioskował w skardze do Przewodniczącego Rady Powiatu                       

w Nowym Dworze Gdańskim  o przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie przydzielania dofinansowań do turnusów 

rehabilitacyjnych w roku 2018. 



Z pisemnego wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowym Dworze Gdańskim wynika, iż zarzuty opisane przez Pana R***** P***** nie 

znajdują potwierdzenia. Pan R***** P***** otrzymał dofinansowanie trzykrotnie, ostatni raz 

w 2015 r. 

Pan R***** P***** w dniu 01.03.2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który został zarejestrowany pod nr 129. W dniu 

30.03.2018 r. odbyła się Komisja rozpatrująca wnioski dotyczące uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym. Na dzień rozpatrywania 

wniosków przez Komisję, wpłynęły 143 wnioski, gdzie dodać należy, że 30 osób złożyło 

również wnioski o dofinansowanie dla opiekuna, co daje razem 172 osoby. Aby zaspokoić 

potrzeby wszystkich osób, które do tej pory złożyły wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym, Powiat Nowodworski musiałby przeznaczyć kwotę około 245 tys. 

zł, co pochłonęłoby prawie 82% środków otrzymanych z PFRON. Dodać należy, że kwota ta i 

tak nie byłaby wystarczająca, by zaspokoić potrzeby wszystkich osób składających wnioski, 

ponieważ będą one sukcesywnie wpływały do końca roku 2018. 

Ze względu na niewystarczającą wysokość środków, jakie Powiat Nowodworski 

otrzymał z PFRON w stosunku do zgłaszanych potrzeb, na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. 

a oraz art. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz § 5 ust. 12 i § 6 

ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) 

Dyrektor PCPR w Nowym Dworze Gdańskim wydał Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 26 marca 

2018 r. w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Zgodnie z powyższym, aby objąć dofinansowaniem większą ilość osób ustalono, iż 

wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz pobytu ich opiekunów                

w turnusach rehabilitacyjnych ulegnie obniżeniu o 20% od kwot, o których mowa w § 6 ust. 

ww. rozporządzenia.  

W pierwszej kolejności przyznano dofinansowanie dla dzieci i młodzieży uczącej się                    

i niepracującej do 24 roku życia, a następnie osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Dofinansowanie otrzymało 51 osób niepełnosprawnych, w tym                                

12 opiekunów. Kwota 48.740,00 zł przeznaczona w planie finansowym na 2018 rok 

wystarczyła tylko dla tylu wnioskodawców. 



Należy nadmienić, że pracownicy PCPR w Nowym Dworze Gdańskim informują 

osoby niepełnosprawne również o innych formach i możliwościach finansowania rehabilitacji 

niż PFRON, tj. pobyt w sanatorium dofinansowany z środków pochodzących z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie realizowana jest 

rehabilitacja usprawniająca i lecznicza, a także możliwości korzystania z zabiegów 

rehabilitacji leczniczej w placówkach, które znajdują się na terenie Powiatu Nowodworskiego 

 

W związku z powyższymi ustaleniami Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim wnosi o uznanie skargi za bezzasadnej. 

 

Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego                      

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, co będzie tożsame z nierozstrzygnięciem skargi. 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 


