
- projekt -

Uchwala Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 roku

w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506; zm.: poz. 1309)) oraz art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096; zm.: poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) uchwala si?, co nast?puje:

na dzialalnosc§ 1. Uznaje si?, ze skarga Pani
Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jest 
bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowi^cym zal^cznik do 
uchwaly, b?d^cy jednoczesnie zawiadomieniem o sposobie zalatwienia sprawy.

i Pan?

§ 2. Zobowi^zuje si? Przewodnicz^cego Rady Miasta' Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarz^cego o sposobie zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

WICEPRZEWODNICZ4CA
Komisji Skarg, Wn^k6w i Petycji
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Zal^cznik do Uchwaly Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zdnia 2019 roku

Uzasadnienie

Pismem z dnia 17.06.2019 r. (data wplywu: 21.06.2019) Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w Lodzi przeslal do Urz^du Miasta Piotrkowa

Nast^pnie ww. skarga zostala 

zakwalifikowana jako skarga na dzialalnosc Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim i przekazana przez Sekretarza Miasta do rozpatrzenia zgodnie 
z wlasciwosci^ przez Rad$ Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Skarz^cy zarzucaj^, 
ze obowi^zuj^ce zasady przyznawania dofinansowania do tumusow rehabilitacyjnych 
naruszajq ich interesy.

Przewodnicz^cy Rady Miasta przekazal skarga do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji 
w celu zbadania zarzutow i przeanalizowania wyjasnien w niniejszej sprawie oraz 
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego opinii w przedmiocie 
zasadnosci skargi wraz ze stosownym projektem uchwaly.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji zapoznala si? z pismem Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lipca 2019 r, stanowi^cym wyjasnienia w przedmiotowej 
sprawie. Z wyjasnien wynika co nast?puje: przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) zwanej dalej „ustaw^”, rehabilitacja osob niepelnosprawnych 
oznacza zespol dzialah zmierzaj^cych do osi^gni?cia, przy aktywnym uczestnictwie tych osob, 
mozliwie najwyzszego poziomu ich fimkcjonowania, jakosci zycia i integracji spolecznej. 
Przepis art. 10 tej ustawy stanowi, ze do podstawowych form aktywnosci wspomagaj^cej 
proces rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych zalicza si? uczestnictwo 
tych osob w:
1) warsztatach terapii zaj?ciowej,
2) turnusach rehabilitacyjnych,
3) zaj?ciach klubowych.
Z kolei w art. lOf ust. 1 pkt 2 ustawy sprecyzowano, ze osoby niepelnosprawne s^ kierowane 
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod ktorego opiek^ si? 
znajduj^, a w ust. 3 wskazano, ze wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w tumusie s^ 
skladane w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Uregulowanie pozostalych kwestii 
ustawodawca powierzyl, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 1 Od ust. 8 powolanej 
ustawy, ministrowi wlasciwemu do spraw zabezpieczenia spolecznego, ktory - maj^c na 
wzgl?dzie zapewnienie odpowiedniego poziomu rehabilitacji - mial okreslic, w drodze 
rozporz^dzenia, mi?dzy innymi:
1) rodzaje tumusow organizowanych przy udziale srodkow Funduszu oraz warunki 

uczestnictwa w tych turnusach,
2) warunki, jakie powinny spelniac osoby niepelnosprawne ubiegaj^ce si? o dofinansowanie

Trybunalskiego skarg? Pahstwa



uczestnictwa w tumusie, tryb skladania i rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie, 
wysokosc oraz sposob przyznawania przekazywania tego dofinansowania ze srodkow 
Funduszu.

W cytowanym wyzej rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie tumusow rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) w § 
4 okreslono warunki, jakie musi spelnic osoba niepelnosprawna ubiegaj^ca si? o 
dofinansowanie uczestnictwa w tumusie. Zgodnie natomiast z tresci^ § 5 ust. 11 przy 
rozpatrywaniu wnioskow o dofinansowanie bierze si? pod uwag? stopien i rodzaj 
niepelnosprawnosci wnioskodawcy oraz wplyw niepelnosprawnosci na mozliwosc realizacji 
przez wnioskodawc? kontaktow spolecznych w codziennym funkcjonowaniu, a takze 
uwzgl?dnia si? na korzysc wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku 
poprzednim. W ust. 12 sformulowano z kolei zasady pierwszenstwa stwierdzaj^c, ze 
pierwszenstwo w uzyskaniu dofinansowania maj^ osoby niepelnosprawne, ktore posiadaj^ 
orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci albo 
rownowazne, osoby niepelnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucz^ce si? i 
niepracuj^ce bez wzgl?du na stopien niepelnosprawnosci. Wreszcie - w ust. 13 wskazano, ze 
uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku 
nast?pnym.
W rozporz^dzeniu przewidziano ponadto sytuacj?, gdy brak jest srodkow na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb w regulowanym zakresie. I tak § 6 ust. 3 stanowi, ze w przypadku 
znacznego niedoboru srodkow Funduszu w danym roku w stosunku do istniej^cych potrzeb 
w zakresie dofinansowania uczestnictwa osob niepelnosprawnych w tumusach 
rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunow, mozna obnizyc wysokosc tego dofinansowania, 
nie wi?cej jednak niz o 20% kwot, o ktorych mowa w ust. 1, albo przyj^c zasad? przyznawania 
dofinansowania tej samej doroslej osobie niepelnosprawnej raz na dwa lata.
Srodki PFRON s^ przekazywane przez Prezesa Zarz^du tego Funduszu samorz^dom 
powiatowym na realizacj? okreslonych zadah lub rodzaj6w zadah, na wyodr?bniony rachunek 
bankowy - wedlug algorytmu. Algorytm ten uwzgl?dnia w szczegolnosci liczb? mieszkahcow, 
liczb? osob niepelnosprawnych i liczb? uczestnikow funkcjonuj^cych warsztatow terapii 
zaj?ciowej w powiecie oraz kwot? przewidzian^ w planie finansowym Funduszu na dany rok 
na realizacj? przez samorz^dy zadah, kwot? zobowi^zah finansowanych ze srodkow Funduszu 
z tytulu realizacji umow zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj^cego rok, dla ktorego 
jest obliczana wysokosc srodkow (art. 48 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy).
W art. 35a ust. 3 ustawy ustawodawca przekazal radzie powiatu kompetencje do uchwalenia 
zadah, ktore b?d^ finansowane w powiecie i okreslenia wysokosci srodkow na poszczegolne 
zadania.

Na realizacj? wszystkich zadah w 2019 r. z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej 
Miasto Piotrkow Trybunalski otrzymalo srodki PFRON w wysokosci 3.023.007,00 zl. Podzialu 
srodkow na poszczegolne zadania dokonala Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwal^ 
Nr VI/76/19 z dnia 27 marca 2019r., na podstawie ktorej na dofinansowanie tumusow 
rehabilitacyjnych przyznana zostala kwota 459.948,00 zl.

W 2019 r. Pahstwo spelniali warunki do przyznania 
dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze srodkow PFRON, gdyz Pan



zaliczony zostal do znacznego stopnia niepelnosprawnosci, z dofinansowania 

do tumusu rehabilitacyjnego korzystal wczesniej w 2015 r., natomiast Pani 
zaliczona zostala do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, z dofinansowania do turnusu 
korzystala wczesniej w 2014 r.

Przyczyn^ odmowy przyznania dofinansowania dla Panstwa 
niewystarczaj^ce srodki finansowe Funduszu do istniej^cych potrzeb oraz przyj^te przez organ 
kryteria kwalifikacyjne.

Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadzono zasady 
przyznawania dofinansowania do tumusow rehabilitacyjnych. Kieruj^c si$ zapisami 
Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie tumusow 
rehabilitacyjnych oraz maj^c na uwadze ilosc zlozonych wnioskow przyj^to zasad? 
przyznawania dofinansowania w nast^puj^cej kolejnosci:
1) dzieci i mlodziez niepelnosprawna do 16 roku zycia albo do 18 roku zycia ucz^ca si? 

i niepracuj^ca bez wzgl?du na stopieh niepelnosprawnosci, ktorej przysluguj^ uprawnienia 
w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ci^zy i rodzin „Za zyciem” 
(Dz. U. z 2019r. poz. 473) oraz opiekunowie tych osob,

2) dzieci i mlodziez niepelnosprawna do 16 roku zycia albo do 18 roku zycia ucz^ca 
si? i niepracuj^ca bez wzgl?du na stopieh niepelnosprawnosci oraz opiekunowie 
tych osob,

3) mlodziez niepelnosprawna od 18 roku zycia do 24 roku zycia ucz^ca si? i niepracuj^ca bez 
wzgl?du na stopieh niepelnosprawnosci, ktora nie korzystala z dofinansowania do tumusu 
oraz opiekunowie tych osob,

4) dorosle osoby ze znacznym' i umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci albo 
rownowaznym, ktore nie korzystaly z dofinansowania do tumusu oraz opiekunowie tych 
osob,

5) mlodziez niepelnosprawna od 18 roku zycia do 24 roku zycia ucz^ca si? i niepracuj^ca bez 
wzgl?du na stopieh niepelnosprawnosci oraz opiekunowie tych osob, a nast?pnie dorosle 
osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci albo rownowaznym 
oraz opiekunowie tych osob, ktore korzystaly z dofinansowania do tumusu pocz^wszy od 
naj wczesniejszych lat az do wyczerpania srodkow.

Powyzsze zasady przyznawania i podzialu srodkow z PFRON na 2019 r. zostaly pozytywnie 
zaopiniowane przez Spoteczn^ Powiatow^ Rad? ds. Osob Niepelnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W pismie Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie z dnia 04.04.2019 r. skierowanym do
vvskazano, ze w ramach oceny wszystkich wnioskow, ktore 

wplyn?ly w 2019 r. dotycz^cych dofinansowania uczestnictwa w tumusie rehabilitacyjnym 
(774 osoby niepelnosprawne oraz 308 opiekunow osob niepelnosprawnych) ustalono, ze 
posiadane srodki finansowe nie pozwolily na pozytywne rozpatrzenie wszystkich zlozonych 
wnioskow. Tym samym organ w ramach uznania administracyjnego musial dokonac oceny 
wszystkich wnioskow pod k^tem wyodr?bnienia tych wnioskodawchw, ktorzy mog^ 
w pierwszej kolejnosci otrzymac dofinansowanie. Aby unikn^c dowolnej oceny ka&Iego 
z wniosku wprowadzono jednolite dla wszystkich wnioskodawcow kryteria cytowanym wyzej 
zarz^dzeniem. Kryteria te nie naruszaj^ regul okreslonych w § 5 rozporz^dzenia. Z regul tych 
wynika, ze pierwszehstwo w uzyskaniu dofinansowania maj^ osoby niepelnosprawne, ktore

w 2019 r. byly
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nigdy nie korzystaly z dofmansowania do uczestnictwa w tumusie rehabilitacyjnym.
W roku biez^cym zgodnie z przyj^tymi zasadami, wsrod doroslych osob 

niepeinosprawnych, dofinansowaniem obj^te zostaly osoby, ktore nigdy nie korzystaly z tej 
formy, a nast^pnie te, ktore korzystaly z dofmansowania do tumusu w 2013 roku (ale tez nie 
wszystkie) lub korzystaly w latach wczesniejszych.
Spelnienie wszystkich przeslanek ustawowych uprawniaj^cych do otrzymania dofmansowania 
do tumusu rehabilitacyjnego nie jest rownoznaczne z otrzymaniem dofmansowania. W sytuacji 
ograniczen finansowych lub calkowitego braku srodkow finansowych z PFRON na 
dofinansowanie do tumusu rehabilitacyjnego osoba, ktora nawet spelnia warunki ustawowe 
uprawniaj^ce j^ do ubiegania si? o takie swiadczenie nie moze liczyc na przyznanie i wyplat? 
takiego dofmansowania. Zaden przepis prawa nie wskazuje, iz takie dofinansowanie ma 
charakter bezwzgl?dnego prawa podmiotowego. W takiej sytuacji, gdy organ nie dysponuje 
odpowiednimi srodkami, aby sfinansowac udzial strony w tumusie rehabilitacyjnym, odmow? 
nalezalo uznac za zasadn^.

Ponadto w wyjasnieniach wskazano, ze w latach 2014 - 2019 obowi^zywaly juz 
Zarz^dzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zatwierdzenia zasad 
udzielania dofmansowania ze srodkow PFRON do uczestnictwa w tumusach rehabilitacyjnych, 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych, zaopatrzenia w sprz?t 
rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze. Zarz^dzenia te 
obowi^zywaly w danym roku kalendarzowym, o czym Pahstwo 
pisemnie. Aktualnie brak jest mozliwosci przyznania dofmansowania do turnusu z uwagi na 
niewystarczaj^ce srodki PFRON.

W swietle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji zaj?la 
stanowisko, ze przedmiotowa skarga jest bezzasadna (wynik glosowania: 4 glosy za, bez 
glosow przeciwnych, przy 2 glosach wstrzymuj^cych) i przygotowala stosowny projekt 
uchwaly.

byli poinformowani

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wnioskow i Petycji, dzialaj^c w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu post?powania administracyjnego 
oraz rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowila uznac 
wniesion^ skarg? za bezzasadn^.

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za 
bezzasadn^ i jej bezzasadno^ wykazano w odpowiedzi na skarg?, a skar^cy ponowil skarg? bez wskazania 
nowych okolicznosci - organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moZe podtrzymac swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedni^ adnotacj^ w aktach sprawy - bez zawiadomienia skarz^cego.
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