
- Projekt – 
Uchwała X/.…../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 roku 

 
 
w sprawie: rozpatrzenia  skargi  Pana Zdzisława Barszcza z dnia  9 lipca 2007 roku na 

działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.   

 
 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z  art. art. 227,  229 
pkt 4)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Skargę Pana Zdzisława Barszcza na działania kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim, po rozpatrzeniu  i  nie stwierdzeniu  uchybień, uznaje się  za bezzasadną.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady zobowiązując, Go do zawiadomienia 
skarŜącego o sposobie załatwienia skargi.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały  Nr X/..../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  30 sierpnia 2007 
roku w sprawie : rozpatrzenia  skargi  Pana  Zdzisława Barszcza  z  dnia  9 lipca 2007 
roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.  

           Pismem z dnia 09.07.2007r. P. Zdzisław Barszcz wystąpił do Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego ze skargą na pracę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  -  
P. Irenę Obiegły. SkarŜący  nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jego wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego (notebooka)  ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
na zasadzie przepisu  § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, 
poz. 861 z 2002 r., z późn. zm.).   Ponadto P. Zdzisław Barszcz  zarzucił, Ŝe Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podejmując negatywną decyzję „podwaŜa 
orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. orzekania o niepełnosprawności” oraz, Ŝe negatywnie 
rozpoznanie jego wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego było wynikiem 
„widzi mi się” Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.) 
przedmiotem skargi moŜe być w szczególności zaniedbanie lub nienaleŜyte wykonywanie 
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarŜących, a takŜe przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
 Wobec powyŜszej treści powołanego przepisu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, pismo P. Zdzisława Barszcz zostało potraktowane jako skarga na pracę 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
 Po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych i  po  przeprowadzeniu rozmowy z 
Dyrektorem PCPR  Komisja Organizacyjno – Prawna na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2007 
roku wypracowała w przedmiotowej sprawie  następujące  stanowisko: 
 
1. Zgodnie z art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r., z 
późn. zm.) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił w drodze 
rozporządzenia rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Funduszu, 
uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się 
o dofinansowanie tych zadań, a takŜe tryb postępowania i zasady ich dofinansowania ze 
środków Funduszu. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002 r., z późn. 
zm.) określa szczegółową procedurę składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie. 
 
2. ZłoŜony przez uprawnionego wniosek został niezwłocznie rozpatrzony, zgodnie                    
z obowiązującą w tym zakresie procedurą.  
 Decyzja  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. P. Ireny 
Obiegły, choć  nie do zaakceptowania przez P. Zdzisława Barszcz, w Ŝaden sposób nie 
narusza prawa.  
 



3. Dyrektor PCPR podejmując decyzję pozytywną  bądź negatywną w sprawie 
dofinansowania  likwidacji barier w komunikowaniu  opiera się na opinii i konsultacjach              
z zespołem opiniującym mającym doświadczenie w rozwiązywaniu problemów osób 
niepełnosprawnych  i znającym doskonale to środowisko.  
W omawianym przypadku zespół wydał  opinię negatywną. 
Członkowie zespołu opiniującego przy  rozpatrywaniu wniosków  nie znają  personaliów            
i danych osobowych  wnioskującego. Zachowana jest więc zasada obiektywności.  
 
4. Z analizy dokumentacji wynika, Ŝe osoby korzystające z dofinansowania ze środków 
PFRON  traktowane są  według tych samych zasad, nie ma więc mowy o dyskryminacji 
osoby skarŜącej się. Potwierdzeniem tego jest, Ŝe P. Zdzisław Barszcz otrzymał  w ostatnim 
okresie czasu  dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,  do turnusu  rehabilitacyjnego 
oraz dofinansowanie do aparatu słuchowego oraz wkładki laryngologicznej.   
 
5. P. Zdzisław Barszcz często kontaktował się  z pracownikami PCPR. Podczas załatwiania 
formalności niezbędnych do otrzymania dofinansowania zawsze był traktowany na równi           
z wszystkimi osobami korzystającymi z pomocy tej instytucji.  
 
6. Z  cytowanego na wstępie  rozporządzenia Ministra  Pracy  i Polityki Społecznej 
jednoznacznie wynika, Ŝe o dofinansowanie  w zakresie likwidacji barier mogą ubiegać się  
osoby jeŜeli jest to uzasadnione  potrzebami  wynikającymi  z  ich niepełnosprawności  oraz 
jeŜeli  realizacja ich wniosku umoŜliwi  lub w znacznym stopniu ułatwi codzienne kontakty           
z otoczeniem.  Nie oznacza to więc, Ŝe kaŜdy złoŜony wniosek musi być bezwzględnie 
załatwiony pozytywnie. 
 
           W związku z powyŜszym Komisja Organizacyjno – Prawna występuje z inicjatywą 
uchwałodawczą  w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana   Zdzisława Barszcza    z  dnia  9 lipca 
2007 roku na działania  kierownika powiatowej  jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu  proponując Radzie Powiatu 
odmówić uwzględnienia skargi.  
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Organizacyjno – Prawnej  
 
     /-/ Józef śywina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


