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RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia ,.*
*. 5 ^ 0 A
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu
Na podstawie ari 12 pkt 11 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U, z 2019 r. poz, ,511) oraz art, 229 pkt 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, Kodeks postępowania'administracyjnego (Dz. U, z 2018r., poz,
2096 oraz z 2019r., poz. 60, poz. 730) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:
"
§ 1. Uznaje sie skargę firmy
vv '^ ;l^ 'a ła n ie Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu za bezzasadną.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza .się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Łowickiego i zobowiązuje się go: db7zawiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzcisadnienic do Uchwały Pady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
W dniu 23 maja 2019 roku firma! .
.
■>zwana dalej: Skarżącym, złożyła skierowaną do
Starosty Łowickiego, skargę na działanieŁ.owiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,
dotyczącą celowego pozbawienia przedsiębiorcy możliwości ubiegania się
0 przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w faktycznym
miej scu prowadzenia działalności. , ,, - ;
Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży
1innych jednostek organizacyjnych (ui) jest rada powiatu. W dniu 29 maja 2019
roku Starosta Łowicki przekazał przedmiotową skargę według właściwości do
rozpatrzenia Radzie Powiatu Łowickiego. ■
W związku z powyższym, w oparciu o przepis § 54 ust. 1 Statutu Powiatu
Łowickiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 2418, poz. 4351),
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego przedłożył skargę do rozpatrzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji^ zwanej dalej Komisją.
Komisja przeprowadzała postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu
w dniu 25 czerwca 2019 roku w7 obecności Członków Zarządu Powiatu
Łowickiego i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu w Łowiczu. Komisja
zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami, Zastępcy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Łowiczu.
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Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała skargę
za bezzasadną i takie stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu Łowickiego.
Na podstawie art: 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada
Powiatu Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia skargi. .
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie
potwierdzono zarzutów podniesionych w skardze, w szczególności celowego'
pozbawienia przedsiębiorcy możliwości ubiegania się o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców w faktycznym miejscu prowadzenia
działalności. Ustalono, że wszelkie działania Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu były podejmowane w oparciu ó obowiązujące przepisy prawne, w tym
przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, zpóźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. ż 2018 r, poz. 117)-,
z poszanowaniem zasady pogłębionego zaufania, proporcjonalności,

bezstronności i równego traktowania wskazanych w art, 12 ustawy z dnia
06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz, U, z 2018 r poz, 646, z późn. zm.).
Nie stwierdzono przy rozpatrywaniu skargi, żeby Skarżący w sposób celowy
został pozbawiony możliwości ubiegania się o przyznanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców w faktycznym miejscu prowadzenia działalności.
Reasumując, Rada Powiatu Łowickiego nie dopatrzyła się wskazanych
w skardze naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub nieprawidłowości
w działaniu PUP w Łowiczu, co w konsekwencji spowodowało, że skargę
w całości uznaje się za bezzasadną.

' Pouczenie:
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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 swój e : poprzednie stanowisko z odpowiednią
, adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego), i;.

