
cj^^. 00 Oi. ^Y ^-//

                       UCHWALA NR 47/VI/2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wicestarost^ Sierpeckiego

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
w zwiazku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.
zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.

Skarge na Wicestaroste Powiatu Sierpeckiego dotyczaca^ nieprawid-towego
potraktowania sprawy przyznania jednorazowego swiadczenia pienieznego dia
wychowanki rodziny zastepczej

                       Rada uznaje za bezzasadna

z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly.

                                  @1^                                    2.

Zobowiazuje sie Przewodniczacego Rady Powiatu w Sierpcu do
poinformowania Skarzacego o sposobie zaiatwienia skargi.

                                   @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWj



                            UZASADNIENIE
                         do Uchwaty Nr 47/VI/ll

             Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 r.
        w sprawie rozpatrzenia skargi na Wicestaroste Sierpeckiego

         Skarga na Wicestaroste Sierpeckiego - Pana Marka Gasiorowskiego
dotyczyla nieprawidlowego potraktowania sprawy dotyczacej przyznania
jednorazowego swiadczenia pienieznego dia wychowanki rodziny zastepczej.

         Zgodnie z przyjeta^ procedure zaiatwiania skarg przez Rade Powiatu
zasadnosc zarzutow badala Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, ktora
 ocenila skarge za bezzasadna.

         W trakcie czynnosci kontrolnych, po zapoznaniu sie z dokumentacja^
sprawy stwierdzono, iz Wicestarosta Sierpecki - dzialajac w zastepstwie
Starosty - rozpatrywal wniosek Skarzacej w ramach posiadanych uprawnien.
Nalezy podkreslic, iz zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.) oraz
Porozumieniem pomiedzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Sztumskim
zawartym w dniu 26.10.2006 r. - wi-asciwym do ponoszenia wydatkow
w przedmiotowej sprawie jest Powiat Sierpecki. Jednakze wydanie decyzji
administracyjnej, na mocy ktorej przyznawane jest jednorazowe swiadczenie
pieniezne dia wychowanki rodziny zastepczej   nalezato do kompetencji
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, a Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu - bedace jednostkq, organizacyjna^ Powiatu
Sierpeckiego - wydawato w tej sprawie jedynie opinie. Na podjeta, przez
Skarzaca^ interwencje zarowno w PCPR w Sierpcu, jak i u Wicestarosty
Sierpeckiego udzielono odpowiedzi zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym
i faktycznym.

         Biora^c pod uwage powyzsza^ argumentacje Rada Powiatu w Sierpcu
uznaje skarge za bezzasadna.

PRZEWJ


