
Uchwała Nr VI/48/360/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 maja 2022 roku 

 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 16a ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 528 ze zm.) Rada 

Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2022 r. zatytułowanej „Petycja                           

w sprawie wystąpienia przez Radę Powiatu Ciechanowskiego z prośbą do Joanny 

Potockiej - Rak o przyznanie nagrody Annie Karaś kierowniczce PCPR w Ciechanowie 

za szczególne osiągnięcia w ukrywaniu przed mieszkańcami Powiatu 

Ciechanowskiego faktu zatrudniania przez PCPR w Ciechanowie i wynagrodzenia 

płaconego ze środków publicznych, męża skarbniczki Powiatu Hanny Dworeckiej”, 

odmawia się uwzględnienia petycji. 

 
§ 2 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, zobowiązując do poinformowania skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

     Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

     

  /-/  Sławomir Morawski 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały 
Nr VI/48/360/2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 30 maja 2022r 
 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 11 marca 2022 r. 
zatytułowanej „Petycja w sprawie wystąpienia przez Radę Powiatu 
Ciechanowskiego z prośbą do Joanny Potockiej - Rak o przyznanie nagrody 
Annie Karaś kierowniczce PCPR w Ciechanowie za szczególne osiągnięcia w 
ukrywaniu przed mieszkańcami Powiatu Ciechanowskiego faktu zatrudniania 
przez PCPR w Ciechanowie i wynagrodzenia płaconego ze środków 
publicznych, męża skarbniczki Powiatu Hanny Dworeckiej” 
 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 

2018 r., poz. 870) po rozpatrzeniu petycji z dnia 11 marca 2022 roku Rada Powiatu 

Ciechanowskiego nie uwzględnia petycji. 

Uzasadnienie  

W dniu 11 marca 2022 roku do Rady Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła 

petycja zatytułowana „Petycja w sprawie wystąpienia przez Radę Powiatu 

Ciechanowskiego z prośbą do Joanny Potockiej - Rak o przyznanie nagrody Annie 

Karaś kierowniczce PCPR w Ciechanowie za szczególne osiągnięcia w ukrywaniu 

przed mieszkańcami Powiatu Ciechanowskiego faktu zatrudniania przez PCPR                       

w Ciechanowie i  wynagrodzenia płaconego ze środków publicznych, męża skarbniczki 

Powiatu Hanny Dworeckiej”.  

Stanowisko dla Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji przygotowała 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w formie uchwały Nr 6/2022 z dnia  maja 2022 roku. 

Za nieuwzględnieniem petycji przesądziły następujące przesłanki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma żadnej umowy zawartej z osobą 

określaną jako „mąż skarbniczki Powiatu Hanny Dworeckiej”. Specjaliści zatrudnieni    

w Punkcie Konsultacji Specjalistycznej, w tym prawnik nie podają danych dotyczących 

stanu cywilnego, pokrewieństwa, gdyż nie są to dane konieczne do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej. Dyrektor PCPR w Ciechanowie jako administrator danych osobowych 

ma obowiązek gromadzić jedynie dane niezbędne do zawarcia umowy.  

Zatrudnienie specjalistów w Punkcie Konsultacji Specjalistycznej, w tym między 

innymi prawnika, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami 

wewnętrznymi obowiązującymi w PCPR w Ciechanowie, z których wynika brak 

konieczności stosowania w tym przypadku procedury zamówień publicznych. Obsługę 

prawną PCPR posiada od 2012 roku, a Punkt Konsultacji Specjalistycznej                                      

w Ciechanowie działa od 2010 roku. Poradnictwo specjalistyczne jest zadaniem 



własnym Powiatu realizowanym przez PCPR wynikającym z ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z punktu 

widzenia społecznego wsparcie specjalistyczne osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, jest konieczne i szczególnie zasadne.  

Stawka wynagrodzenia za każdą godzinę pełnienia dyżuru w Punkcie 

Konsultacji Specjalistycznej od momentu jego utworzenia do chwili obecnej jest bardzo 

podobna. Ilość godzin poradnictwa prawnego  zawarta w umowie jest podyktowana 

dbałością o szybki i bieżący dostęp do porad prawnych. Porada prawna jest najbardziej 

trafna i pożądana wtedy kiedy jest udzielana w momencie zaistnienia problemu, bez 

konieczności długiego oczekiwania na termin porady. Porady prawne są skierowane 

do mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, szczególnie tych znajdujących się                       

w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Z poradnictwa często korzystają ofiary 

przemocy domowej, osoby niepełnosprawne, rodzice zastępczy, usamodzielni 

wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z zaburzeniami 

psychicznymi i inne osoby wymagające pomocy. Stan majątkowy w/w grup 

społecznych nie pozwala im na skorzystanie z pomocy prawnej komercyjnie, a sprawy 

z którymi się zgłaszają wymagają natychmiastowej reakcji i pomocy. Z tego względu 

ilość godzin pełnienia dyżuru przez prawnika planowana na dany rok musi 

uwzględniać maksymalne rozwiązania w tym zakresie. W umowie nie ma ograniczenia 

czasu trwania porady, ponieważ czas trwania porady jest uzależniony od problemu 

zgłaszającej się osoby i często wymaga to poświęcenia dużo większej ilości czasu niż 

1 godzina na 1 osobę. Przebieg porady uzależniony jest od indywidualnych potrzeb 

osoby korzystającej z poradnictwa w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej. 

Dlatego też wyliczenia przedstawiane w petycji w zakresie kosztów jednej porady są 

niczym nieuzasadnione. 

 

   Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

/-/ Sławomir Morawski 

 

 
 

 

 


