
UCHWAŁA Nr LX/760/18 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 września 2018 roku 

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
samorządzie gminnym (Ł  j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; im.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 

poz.1349 i poz.1432) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
149, poz. 650 i poz. 1544) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że skarga Pani (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest 
bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały, 

będący jednocześnie zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy. 

2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia skarżącej 

sposobie załatwienia skargi. 

3. 	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEW9 NICZĄCY 
RADY lASTA 

Marian B szczyński 



Załącznik 
do Uchwały LX/760/18 
Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
z dnia 26 września 2018 roku 

Uzasadnienie 

Do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 20 sierpnia 2018 roku, wpłynęło 

pismo Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

przy którym przekazana została skarga Pani (...) na Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, zawierająca zarzut nieudzielenia pełnej odpowiedzi na pismo 
w sprawie przyznania dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z funduszy PFRON. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta zapoznała się  ze skargą  oraz wyjaśnieniami 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, z których 
wynika co następuje: 
Limit środków PFRON przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne w 2018 roku zatwierdzony 
został  przez Radę  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą  Nr LM1/657/18 z dnia 28 marca 

2018r. w kwocie 430.893,00 zł. Rozpatrując wnioski kierowano się  zasadami określonymi 

przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w Zarządzeniu Nr 143 z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, na 2018 rok. Dofinansowanie przyznawane było według następującej kolejności: 

dzieci i młodzież  niepełnosprawna do 16 roku życia albo do 18 roku życia ucząca się  
i niepracująca bez względu na stopień  niepełnosprawności, której przysługują  
uprawnienia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1860) oraz opiekunowie tych osób, 
dzieci i młodzież  niepełnosprawna do 16 roku życia albo do 18 roku życia ucząca się  
i niepracująca bez względu na stopień  niepełnosprawności oraz opiekunowie tych osób, 

młodzież  niepełnosprawna od 18 roku życia do 24 roku życia ucząca się  i niepracująca 

bez względu na stopień  niepełnosprawności, która nie korzystała z dofinansowania do 

turnusu oraz opiekunowie tych osób; w następnej zaś  kolejności osoby, które korzystały 

z dofinansowania do turnusu począwszy od najwcześniejszych lat aż  do wyczerpania 

środków, 
dorosłe osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo 

równoważnym, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu oraz 



opiekunowie tych osób; w następnej zaś  kolejności osoby, które korzystały 
z dofinansowania do turnusu począwszy od najwcześniejszych lat aż  do wyczerpania 
środków oraz opiekunowie tych osób. 

Pani 	 złożyła wniosek o dofinansowanie do turnusu w dniu 
19.01.2018r. Wcześniej korzystała z dofinansowania do turnusu w 2012 r. Pismem 
MOPR.VI.4720.680.2018 z dnia 05.04.2018r. została poinformowana, że wniosek został  
rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków. Powyższe wynikało z faktu, iż  limit 

środków PFRON przeznaczony na turnusy rehabilitacyjne został  rozdysponowany. 

Jednocześnie poinformowano, że możliwość  ewentualnego przyznania dofmansowania 
istnieje jedynie w przypadku pozyskania dodatkowych środków. Pismem z dnia 24.04.2018r. 

Pani (...) zwróciła się  o powtórne rozpatrzenie sprawy i przyznanie dofinansowania do 
turnusu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pismem z dnia 10.05.2018r. wyjaśnił, że według 

stanu na dzień  04.04.2018r. o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się  844 

osób niepełnosprawnych oraz 329 opiekunów. Uwzględniając zasady oraz wysokość  
posiadanych środków finansowych, dofinansowanie do turnusu przyznane zostało dla 262 

osób niepełnosprawnych oraz 122 opiekunów. W piśmie z dnia 18.07.2018r. podano 

natomiast, że dofinansowanie przyznane zostało 275 osobom niepełnosprawnym i 131 

opiekunom. Różnica ta wynika z faktu, iż  część  osób, która otrzymała dofinansowanie 

zrezygnowała z niego, w związku z tym dofinansowanie przyznane zostało kolejnym osobom 

spełniającym kryteria zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Wśród dorosłych osób w pierwszej kolejności objęte dofinansowaniem zostały osoby, które 

nigdy nie korzystały z tej formy, a następnie zaś  osoby, które korzystały z dofinansowania 

w latach 2005, 2006 do 2010 i jedna osoba, która korzystała z dofinansowania do turnusu 

w2011 roku. 
Aktualnie istnieje możliwość  przyznania dofinansowania do turnusów kolejnym 

osobom, które złożyły wnioski (zgodnie z Zarządzeniem Nr 143 z 29.03.2018 r.), tylko 

w przypadku rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania. Z uwagi na 

brak środków PFRON, dofinansowania nadal nie uzyskały osoby, które nigdy nie korzystały 

z takiego dofinansowania (są  to wnioski wpływające na bieżąco) oraz osoby, które korzystały 

z dofinansowania w latach 2005 - 2017r. (część  z tych wniosków również  składana jest na 

bieżąco). Uwzględniając powyższe, nie ma możliwości przyznania dofinansowania ze 

środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego dla Pani (...). 
Z wyjaśnień  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynika, że na bieżąco sporządza 

kwartalne informacje o wykorzystaniu środków PFRON zawierające dane o osobach, które 

skorzystały z dofinansowania do turnusu oraz liczbie ich opiekunów. Poniżej podaję  liczbę  
osób, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON w latach 2013 - 2017 (łącznie 

dzieci, młodzież  i osoby dorosłe niepełnosprawne wraz z opiekunami): 
2013 rok - 514 osób, 
2014 rok - 642 osoby, 
2015 rok - 593 osoby, 
2016 rok - 519 osób, 
2017 rok - 444 osoby. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 151istopada 

2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) osoba 



niepełnosprawna ubiegająca się  o dofinansowanie sklada osobiście lub za pośrednictwem 
opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum 
pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku dołącza się  kopię  orzeczenia 

niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus, a oryginał  orzeczenia 
przedstawia się  tylko do wglądu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie wyznacza terminów 
na złożenie wniosku w danym roku, ponieważ  osoba niepełnosprawna wniosek 

dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może złożyć  w każdym czasie. 
Informacja o wysokości środków PFRON na realizację  zadań  określonych w ustawie 

z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych przekazywana jest przez Zarząd PFRON dla powiatów według algorytmu 

w miesiącu lutym lub marcu. Z uwagi na znacznie ograniczone środki PFRON nie jest 

możliwe przyznanie dofinansowania dla wszystkich osób ubiegających się  o pomoc, dlatego 

też  od kilku lat szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań  do niektórych zadań  np. do 

turnusów, określane są  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
W Zarządzeniu tym ujęta jest kolejność  rozpatrywania wniosków. 

Na przestrzeni lat 2013 - 2018 w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane 

było dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku albo do 18 roku życia, uczącej się  
i niepracującej bez względu na stopień  niepełnosprawności; następnie młodzieży 

niepełnosprawnej od 18 roku życia do 24 roku życia uczącej się  i niepracującej bez względu 

na stopień  niepełnosprawności (dokładne kryteria określane były w Zarządzeniach 

Prezydenta). Dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności dofinansowanie mogły uzyskać: 
- w 2013 roku - osoby, które nie korzystały w 2011i 2012 roku z dofinansowania, 
- w 2014 roku - osoby, które nie korzystały w 2012 i 2013 roku z dofinansowania, 
- w 2015 roku -osoby, które nie korzystały w 2013 i 2014 roku z dofinansowania, 

w 2016 roku - osoby, które nie korzystały w 2014i 2015 roku z dofinansowania, 
w 2017 roku - osoby, które nie korzystały w 2016i 2015 roku z dofinansowania 

z zastrzeżeniem, iż  pierwszeństwo wśród tych osób miały, te które nigdy wcześniej nie 

korzystały z dofmansowania, w następnej zaś  kolejności osoby, które korzystały przed 

2015 rokiem począwszy od najwcześniejszych lat aż  do wyczerpania środków, 

w 2018 roku - osoby, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu; 

w następnej zaś  kolejności osoby, które korzystały z dofinansowania do turnusu począwszy 

od najwcześniejszych lat aż  do wyczerpania środków. 
Od wielu lat kwota środków PFRON przyznawana dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, dlatego też  nie wszystkie osoby 

uprawnione do przyznania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego mogły otrzymać  dofinansowanie, pomimo że spełniały kryteria do 
otrzymania takiego dofinansowania. MOPR w Piotrkowie Trybunalskim nie kieruje do 
konkretnego ośrodka, gdyż  wyboru terminu, organizatora oraz ośrodka dokonuje sama osoba 

niepełnosprawna stosownie do schorzeń  i dysfunkcji zawartych w orzeczeniu/wniosku 

lekarskim. 
Poniżej przedstawiona została tabela uwzględniająca ile razy w latach 2013 - 2018 

osoby niepełnosprawne korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusu 

rehabilitacyjnego. Zauważyć  należy, iż  na przestrzeni tych sześciu lat na 1.915 osób 



dorosłych, 1.811 osób dofinansowanie takie otrzymało tylko raz. Pozostałe 104 osoby dorosłe 

dofinansowanie takie otrzymały dwa razy w latach 2013 i 2016. Sytuacja ta miała miejsce 
tylko dlatego, ze w roku 2016 dofinansowanie przyznawane było osobom, które nie korzystały 

z niego w latach 2014-2015. Dofinansowanie otrzymały również  osoby, które w 2013r. były 

na turnusie. W każdym roku kalendarzowym określane są  zasady, na podstawie których 

rozpatrywana jest kolejność  przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 

Również  co roku liczba osób, która spełnia warunki określone w zasadach jest znacznie 

większa w stosunku do ilości posiadanych środków PFRON na to zadanie. Dlatego też  po 

wyłonieniu wniosków spełniających warunki w danym roku, następuje moment kiedy 

również  kolejność  złożenia wniosku ma znaczenie. Taka sytuacja właśnie miała miejsce 

w 2016 roku. 
Tabela uwzględniająca ile razy w latach 2013 - 2018 osoby niepełnosprawne korzystały z 
dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego 

Okres od 2013 roku do 2018 roku 

Stopień  
niepełnosprawności 

6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 raz 
Znaczny 0 0 0 O 
Opiekunowie O 0 O O 16 324 

Umiarkowany 0 0 O 81 13/4 

Opiekunowie 8 o o O 20 272 

Lekki O 0 0 O O O 
Opiekunowie O 0 O 0 O U 

Dzieci i młodzież  
niepełnosprawna 

i 6 13 1 / 26 90 

Opiekunowie 

7 6 11 15 24 82 

Okres oczekiwania na dofinansowanie przez osoby niepełnosprawne uzależniona jest 

od tego, kiedy i czy osoba niepełnosprawna składa wniosek co roku oraz od tego czy i kiedy 

w trakcie jego składania otrzymała dofinansowanie. MOPR w Piotrkowie Trybunalskim nie 
prowadzi indywidualnych statystyk czasu oczekiwania dla poszczególnych osób. Ponadto 

dane takie byłyby niemiarodajne. W okresie od 2013 roku do 29 sierpnia 2018 roku złożonych 

zostało 5.047 wniosków przez osoby niepełnosprawne, zatem MOPR nie widzi możliwości 

podania przedmiotowych danych aby były one wiarygodne. Uzyskanie dofinansowania przez 

osoby uprawnione uzależnione jest przede wszystkim od limitu środków przeznaczonych na 



turnusy rehabilitacyjne. W latach wcześniejszych kolejność  rozpatrywania wniosków 

określana była również  w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Urząd Miasta nie pozyskiwał  środków PFRON na rozwój fizyczny i usportowienie dzieci oraz 
młodzieży niepełnosprawnej w szkołach i klubach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) 

wnioskodawca o rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym powiadamiany jest w formie pisemnej. W związku z powyższym od 

negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie. 
W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Rewizyjna Rady Miasta zajęła 

stanowisko, że skarga Pani (...) jest bezzasadna (wynik głosowania: 

8 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym). 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej, 

działając w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowiła uznać  

wniesioną  skargę  za bezzasadną. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
została uznana za bezzasadną  i jej bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił  skargę  bez wskazania nowych okoliczności — organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią  adnotacją  
w aktach sprawy — bez zawiadomienia skarżącego. 

PRZEWICZĄCY 
RAD MIASTA 

Marian Iaszczyński 
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