
Projekt

Uchwała Nr XX/137/16/

Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w  sprawie  załatwienia  skargi  z  dnia  3  maja  2016  r.  na  działalność  Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

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

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 maja 2016 r. na działalność

Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Opolu  oraz  po  zapoznaniu  się  ze

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną.

 

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  Opolskiego

zobowiązując go do przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA  

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU 

W dniu  6 maja 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęła  skarga Pani 

Barbary Fleszar, którą Rada Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr XIX/131/16  z dnia 19 maja 

2016 r przekazała Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2016 r. ustaliła co następuje;

Pani  Barbara  Fleszar  posiada  orzeczenie  ustalające   umiarkowany  stopień

niepełnosprawności. W dniu 28.01.2016r. ww. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  (PFRON)  turnusu

rehabilitacyjnego wraz z opiekunem.

Pismem  z  dnia  29.01.2016r.  została  poinformowana  przez  Powiatowe  Centrum

Pomocy Rodzinie w Opolu (PCPR), iż  rozpatrzenie złożonego wniosku możliwe będzie z

chwilą otrzymania środków finansowych z PFRON na 2016 rok.         

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 16.03.2016r.

ustaliła, iż pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych będą

miały: niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia, młodzież ucząca się i niepracująca do 24

roku  życia,  oraz  dorosłe  osoby  niepełnosprawne  posiadające  znaczny  stopień

niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania z PFRON.

Uchwałą Nr XVIII/119/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie określenia na 2016 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego, zatwierdzono kwotę na realizację zadań związanych

z   dofinansowaniem uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych w wysokości 100.000 zł. 

     Po uchwaleniu wysokości środków na realizację powyższego zadania, Pani Fleszar

została  poinformowana  pismem  z  dnia  25  kwietnia  2016  r.  o  negatywnym  rozpatrzeniu

złożonego  wniosku.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Opolu  uzasadniło  odmowę

niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie, ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Komisja  Rewizyjna   ustaliła,  że   Pani  Barbara  Fleszar  otrzymała  w  2013  roku

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem.

W odpowiedzi na skargę Pani Fleszar z dnia 03.05.2016 r., PCPR w Opolu udzieliło

pisemnych  wyjaśnień  wraz  ze  szczegółowym  uzasadnieniem   przyczyny  negatywnego

rozpatrzenia jej wniosku.

Natomiast zarzut dotyczący pozbawienia Pani Barbary Fleszar opieki nad małoletnimi

dziećmi jest bezpodstawny, gdyż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jest jedynie

realizatorem postanowień Sądu Rejonowego w Opolu. 

Po przeanalizowaniu całości sprawy Komisja ustaliła, iż skargę na działalność dyrektora  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu należy uznać za bezzasadną. 




