
Uchwała Nr XXXII/222/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 listopada 2013 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 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 2013 r. poz.  595  z późn zm.) oraz art. 229 pkt  4 i art. 237 § 1, § 3, art. 238 § 1 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267            

z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pana S********a S******** zam. **************************************** 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w 

zakresie: udzielania błędnych informacji skarżącemu, działaniu jednostki niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz              

z załącznikiem. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 

     Zbigniew Ptak 

 

 

 



Uzasadnienie 

Z uzyskanych pisemnych wyjaśnień od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowym Dworze Gdańskim (PCPR) wynika, iż:  

 W dniu 06-08-2013 r. do PCPR wpłynęły dwa wnioski Pana S********a S********a. Jeden został 

zarejestrowany pod nr 733.16.2013 - dotyczył dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu 

się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. Drugi natomiast - zarejestrowany pod numerem 

732.18.2013 – dotyczył dofinansowania na likwidację barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. W dniu złożenia wniosku Pan S******** został poinformowany, iż na chwilę 

obecną środki przeznaczone na likwidację barier zostały wyczerpane. Mimo tej informacji Pan 

S******** wyraził chęć złożenia wniosku, w związku z tym, wnioski zostały przyjęte i zarejestrowane.  

 Dnia 16-08-2013 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim wystosował do zainteresowanego dwa pisma, które zawierały informację, iż wnioski nie 

mogą zostać rozpatrzone, gdyż wystąpiły braki w niezbędnej dokumentacji.  Zgodnie z obowiązującym 

regulaminem udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków PFRON, Pan S******** został 

wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma (pismo zwierało 

informację, iż niedotrzymanie terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia). W 

odpowiedzi na wskazane pismo Pan S******** stawił się osobiście w PCPR w dniu 02-09-2013 r. 

Uzupełnione zostały informacje dotyczące oświadczenia o niezaleganiu wobec PFRON oraz 

planowany koszt przedsięwzięcia/deklarowany udział własny wnioskodawcy/kwota wnioskowana. 

Jednakże nie dostarczono zaświadczenia od lekarza specjalisty oraz oferty na zakup sprzętu 

komputerowego. Zainteresowany został poinformowany, iż niedostarczone dokumenty mogą być 

złożone później, jednakże w terminie określonym w pismach z dnia 16-08-2013 r. W związku z tym, iż 

Pan S******** wspominał o możliwości pobytu w szpitalu, zobowiązał się do poinformowania o tym 

fakcie pracownika PCPR. Pod koniec września zadzwonił Pan S******** z informacją, że przebywa w 

szpitalu i żąda wydłużenia terminu złożenia dokumentów. Do dnia 17.10.2013 PCPR nie otrzymało 

pisma  o wydłużenie terminu jak i brakujących dokumentów. W związku z tym, wnioski pozostały bez 

rozpatrzenia. 

 Pan S******** był informowany o procedurach udzielania dofinansowania na likwidację barier 

przy każdej wizycie w PCPR. Pan S******** odwiedził PCPR kilkakrotnie w dniach poprzedzających 

złożenie wniosków. Przy pierwszej wizycie Pan S******** przedstawił swój problem i został 

poinformowany, iż o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać  osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się,  tj. osoby: nieporuszające się samodzielnie, 

poruszające się na wózku inwalidzkim, korzystające z przedmiotów ortopedycznych, posiadających 

dysfunkcję narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne, lub posiadające dysfunkcję narządu wzroku. 

Natomiast o dofinansowanie  likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne mające problemy ze swobodnym porozumiewaniem się i/lub przekazywaniem 

informacji spowodowane ich niepełnosprawnością. Niepełnosprawność Pana S********a, która jest 



przyczyną wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez zaświadczenia lekarza specjalisty 

(ze wskazaniem na istniejące dysfunkcje narządu ruchu, mowy, słuchu lub wzroku) nie daje podstaw 

do uzyskania pomocy na wyżej wymienione bariery. O tym, iż musi być dostarczone zaświadczen ie od 

lekarza specjalisty mówi „Regulamin zasad i opis udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania 

do likwidacji barier architektonicznych, technicznych  i w komunikowaniu się ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 

8/2013 Dyrektora PCPR z dnia 15.04.2013 r. w sprawie powołania komisji opiniodawczej do 

rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Zainteresowany podczas pierwszej wizyty poinformował, iż jest w trakcie remontu łazienki               

i chciałby uzyskać od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wsparcie finansowe na ten cel. Został 

poinformowany, iż ze środków PFRON nie finansuje się remontów, tylko dofinansowuje się likwidację 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym problemem omawianym tego 

dnia była forma realizacji dofinansowania na likwidację barier architektonicznych.  Pan S******** nie 

przyjmował do wiadomości faktu iż, w momencie gdyby doszło do podpisania umowy na 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, wypłata dofinansowania nastąpiłaby po 

zakończeniu prac związanych z likwidacją barier. Panu S********owi został przedstawiony zapis w 

"Regulaminie" mówiący o tym fakcie.  

 Pan S******** odbył rozmowę z Dyrektorem PCPR. Pani Dyrektor poinformowała 

zainteresowanego, iż poprzez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia 

występujące    w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 

niepełnosprawnym. Zapis ten został również przedstawiony w "Regulaminie". 

 Jak już wspomniano wcześniej, likwidacja barier architektonicznych nie polega na 

wykonywaniu remontów, a przystosowaniu pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. We 

wniosku nie wykazano natomiast zakupu i montażu uchwytów, które osobom niepełnosprawnym 

ruchowo ułatwiają sprawne poruszanie się,  a w przypadku likwidacji barier architektonicznych są 

niezbędne. 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami, uznaje się skargę za bezzasadną               

            

Przewodniczący Rady 

       Zbigniew Ptak 

 

 

 


