
            
       

Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Kłobucku 

w sprawie skargi Pani Janiny Błaszczykowskiej  na działalność Kierownika Powiatowego 
    Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

 

 
 

 W dniu 20 marca 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, na 

którym została rozpatrzona skarga Pani Janiny Błaszczykowskiej  z dnia  24 lutego 2009 roku na 

działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.   

 Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Pani Wiesławy Desperak 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku  przedstawionymi w piśmie C-SI-

0550/1/2009 z dnia 11 marca 2009 roku oraz wyjaśnieniami złożonymi na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej uznaje skargę za uzasadnioną. 
 

     U z a s a d n i e n i e 
  

 Pani Janina Błaszczykowska w swojej skardze przedstawiła zarzuty dotyczące nie 

dotrzymania terminu udzielenia pisemnej odpowiedzi dotyczącej rozpatrzenia wniosku o 

dofinansowanie ze środków PFRON  uczestnictwa w turnusie  rehabilitacyjnym.  

W.w wniosek został  złożony w dniu 5 stycznia 2009 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku. 

Z informacji przedstawionej przez Panią Wiesławę Desperak – Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłobucku wynika, że w dniu złożenia wniosku Pani Janina Błaszczykowska 

została ustnie poinformowana, że wniosek zostanie rozpatrzony dopiero po otrzymaniu przez PCPR 

planu finansowego PFRON. 

Ponadto na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, iż informacja o wysokości przyznanych 

środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wpłynęła do PCPR w 

Kłobucku w dniu 4 lutego 2009r. /pismo Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie WF/74w/2009 z dnia 29.01.2009r./  

Po dokonaniu uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku w zakresie podziału otrzymanych 

środków /pismo Kierownika PCPR w Kłobucku C-SI-3021/1/09 z dnia 9.02.2009r.; pismo Dyrektora 

PUP w Kłobucku RP-071/2/09 z dnia 11.02.2009/, projekt uchwały dotyczący podziału przyznanych 

środków z PFRON został przedstawiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 24.02.2009r. 

Pismem CSI-8213.5-1/20/09 z dnia 27.02.2009 Pani Janina Błaszczykowska została poinformowana, 

iż nie zostało jej przyznane dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.   

Komisja uznaje skargę za uzasadnioną w zakresie nie dotrzymania 30 dniowego terminu udzielenia 

pisemnej odpowiedzi dotyczącej rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON  do 

wyjazdu na turnus rehabilitacyjny co jest zgodne z § 5 ust.8 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  

 

 
       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Waldemar Robak   
 
 
 


	 

