
UCHWAŁA NR XL/285/14 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 16 października 2014 r. 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Opolu 
 

 
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.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 z późn. zm.) po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania 
wyjaśniającego w sprawie skargi złożonej przez ………………… na działalność 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez …………………., na działalność 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, z przyczyn omówionych szczegółowo w 
uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
  Powiatu Opolskiego 

 
    Stefan Warzecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
Uchwały Rady Powiatu 

    Opolskiego Nr XL/285/14 
          z dnia 16 października 2014 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
 
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 r. przeprowadzając 
postępowanie wyjaśniające, w związku ze skargą złożoną w dniu 13 czerwca 2014 r. przez 
……………………………….. na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dot. 
sposobu rozpoznania wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – odmowa 
dofinansowania aparatu słuchowego zakupionego w 2013 roku, po wysłuchaniu wyjaśnień w 
niniejszej sprawie ustaliła, co następuje: 
 

1. Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu strony ustaliła, że w grudniu 2013 r. skarżąca nie 
złożyła wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, jedynie odbyła 
rozmowę informacyjna z pracownikiem PCPR w tej sprawie. 

2. W roku 2013 r. z powodu wykorzystania środków PFRON na 2013 r. pozostało 
niezrealizowanych 46 wniosków na kwotę 51.314,70 zł. 

3. Biorąc pod uwagę niewystarczającą ilość środków finansowych PFRON na 2014 r. w 
stosunku do występujących potrzeb na 2014 rok, 12 marca 2014 r. Powiatowa Społeczna 
Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych przyjęła „Zasady dofinansowania zadań z 
zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na 2014 r.”. Zasady 
określiły mi ędzy innymi brak możliwości dofinansowania zakupu środków pomocniczych 
na podstawie faktur wystawionych w 2013 roku. 

4. ……………………. w miesiącu lutym 2014 r. zwróciła się do Powiatowego Centrum 
Pomocy w Rodzinie w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego. 
Podczas wstępnej weryfikacji wniosku pracownik realizujący zadania z tego zakresu 
pouczył zainteresowaną o braku kopii zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.  

5. Kompletny wniosek wraz z załącznikami ………………….. złożyła w sekretariacie  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 24.03.2014 r.  

6. Pomimo przyjętych przez Społeczną Powiatową Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wystąpił o wyjaśnienie 
kwestii refundacji środków pomocniczych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Ministerstwa Finansów oraz Zarządu 
Głównego PFRON w Warszawie. Po otrzymaniu z wyżej wymienionych instytucji 
odpowiedzi, które nie wskazywały przepisów prawnych regulujących dofinansowanie 
faktur z lat ubiegłych odmówiono skarżącej refundacji zakupu aparatu słuchowego.  

7. Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Opolu nie odpowiada za wysokość przyznanych 
środków finansowych na dofinansowanie zakupu środków pomocniczych, czy też sprzęt 
rehabilitacyjny  na dany rok. Środki pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane w 
ramach dotacji. 

 
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz wysłuchaniu stron, 

skargę należy uznać za bezzasadną. 
 
 

 


