
Uchwała nr 207/XXXII/09
Uchwała w sprawie skargi P an i. zamieszkałej w Józefowie na działanie Starosty
Otwockiego.

UCHWAŁA NR 207/XXXII/09 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie skargi Pani zamieszkałej w Józefowie na działanie Starosty
Otwockiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu 
zażalenia Pani zamieszkałej w Józefowie na działanie Starosty Otwockiego uchwala
się, co następuje:

§ 1.

Rozpatrzyć skargę na działanie Starosty Otwockiego złożoną przez Panią zamieszkałą w
Józefowie i uznać skargę za bezzasadną.

§ 2 .

Przesłać Pani zamieszkałej w Józefowie uchwałę wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pani zamieszkała w Józefowie skierowała pismo (zażalenie) do Wojewody
Mazowieckiego na działanie Starosty Otwockiego, w którym wyraziła niezadowolenie z powodu 
przeniesienia siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z ulicy Karczewskiej na ulicę Komunardów 
w Otwocku.
Pismem WPS.I.MS -  0554/1/09 z dnia 30 marca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał skargę według 
właściwości Radzie Powiatu w Otwocku.
Skarżąca twierdzi, że przeniesienie placówki utrudnia osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dotarcie do PCPR.
Budynek przy ul. Karczewskiej nie był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecna siedziba PCPR stwarza odpowiednie warunki zarówno 
dla i interesantów, jak i dla pracowników. W budynku zostały zniesione bariery architektoniczne, 
wygospodarowano stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto od 1 kwietnia 2009 r. w 
Powiecie został zatrudniony Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Osoby, które nie mają możliwości 
dotarcia do siedziby PCPR mogą korzystać z jego pomocy.
Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz zgodnie z opinią Komisji 
Rewizyjnej skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady: 
Krzysztof Szczegielniak


