UCHWAŁA Nr LXII.M Ł ..... /2014
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz.
1072) i art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z 2014r. poz. 183) Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, skargę Roberta K. na Dyrektora Urzędu Pracy w Łowiczu
za niezasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Łowickiego i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY v

UZASADNIENIE
W dniu 16 września 2014r.
Starosta Łowicki przekazał zgodnie
z właściwością rzeczową Przewodniczącemu RPŁ skargę Pana Roberta K. na
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
Skarżący w swoich pismach z dnia 29 lipca 2014r. skierowanych do
Dyrektora PUP i Starosty Łowickiego podniósł, że od ponad trzech lat jest
osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i mimo wielokrotnych prób znalezienia
pracy nie udało mu się podjąć zatrudnienia, głównie z uwagi na brak
doświadczenia zawodowego.
Stąd skarżący wiązał nadzieję na pracę z organizowanym przez PUP
kursem operatora wózków widłowych jednak mimo złożenia stosownego
wniosku, nie został poinformowany o terminie kursu i w efekcie nie wziął
w nim udziału.
Odpowiedzialnością za powyższe skarżący obciąża pracowników PUP,
którym zarzucił m.in. niekompetencję, opieszałość i wprowadzanie w błąd.
Starosta, po przeprowadzeniu rozmowy z Dyrektor PUP przekazał jej sprawę do
załatwienia wg właściwości.
Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, Dyrektor PUP pismem
z dnia 14 sierpnia 2014r. skierowanym do zainteresowanego i przekazanym do
w iadomości Starosty Łowickiego, poinformowała, że zadaniem pracownikaspecjalisty ds. rozwoju zawodowego nie jest prowadzenie naboru na szkolenia,
a złożenie zgłoszenia na szkolenie nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie
iecz służy wyłącznie sporządzeniu wykazu potrzeb szkoleniowych.
Informacje nt. organizowanych szkoleń są umieszczane w siedzibie Urzędu i na
jego stronie internetowej. Ponadto, Dyrektor PUP zwróciła się do skarżącego o
kontakt z Urzędem w celu ustalenia objęcia go odpowiednią formą wsparcia.
W dniu 5 września 2014r. zainteresowany ponowił swoją skargę do
Dyrektora PUP podnosząc, że nadal nie uzyskał wyjaśnień dotyczących m. in.
znikomej ilości ofert pracy, skierowania na staż dopiero po 2 latach od
zarejestrowania oraz braku propozycji szkoleniowych i możliwości
przek wal ifilcowania zawodowego.
Pismem z dnia 22 września 2014r. Dyrektor PUP poinformowała
skarżącego, że po szczegółowej analizie dokumentacji dotyczącej udzielanej mu
pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej, ponownie uznała skargę za
niezasadna.
Zdaniem Dyrektor, PUP dopełnił swoje obowiązki informując
0 szkoleniach i formie zapisów w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami.
Ponadto, Dyrektor wyjaśniła, że Urząd prowadzi jedynie wstępną selekcję
kandydatów do pracy a decyzję o zatrudnieniu lub stażu podejmuje wyłącznie
1 acodawca. Z dokumentów dotyczących skarżącego wynika natomiast, że był
on systematycznie obejmowany indywidualnymi poradami zawodowymi, brał
udział w grupowej informacji zawodowej oraz był informowany o możliwości
podniesienia kwalifikacji zawodowych i szkoleniu zgodnym z jego potrzebami.
c

Jednocześnie zainteresowany wystąpił do Starosty Łowickiego w sprawie braku
jego reakcji na wniosek z 29.07.2014r. o pomoc w obiektywnym wyjaśnieniu
nieprawidłowości w podległym Staroście Urzędzie.
W dniu 16 września 2014r. Starosta Łowicki poinformował skarżącego
0 przekazaniu skargi na pracownika PUP Dyrektorowi PUP a w zakresie
dotyczącym działań Dyrektora - Radzie Powiatu Łowickiego, zgodnie
z przepisami dotyczącymi właściwości rzeczowej.
W dniu 29 września 2014r. do Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego doręczone zostało pismo skarżącego, który po powzięciu
wiadomości, że jego skarga ma być rozpatrywana przez RPŁ m. in. jako skarga
na bezczynność Starosty Łowickiego, wyjaśnił, że jego intencją nie było
formułowanie takiego zarzutu wobec Starosty i nie stanowi on „rzeczywistej
istoty problemu ” , a jego zamiarem jest wyłącznie wywarcie „stosownej presji’"
na Dyrektora i pracowników PUP w celu poważnego potraktowania zgłaszanych
zarzutów.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisja,
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 1 października 2014 r. w obecności
skarżącego i Dyrektora PUP w Łowiczu oraz w dniu 27 października 2014 r.
Komisja zapoznała się z w/opisaną korespondencją zgromadzoną w sprawie
1wyjaśnieniami skarżącego oraz stanowiskiem Dyrektor PUP.
Strony przedstawiły w sposób obszerny swoje stanowisko w sprawie
przytaczając ponownie fakty i argumenty zawarte w/w opisanych dokumentach.
W trakcie swojej wypowiedzi skarżący jednoznacznie oświadczył, że adresatem
skargi była i jest od początku Dyrektor PUP.
Członkowie Komisji zwrócili się do Dyrektor o ponowne rozważenie
możliwych form pomocy skarżącemu z uwagi na wagę problemu. Z inicjatywy
jednego z członków Komisji, skarżącemu złożona została propozycja odbycia
stażu, jednak do dnia 27.10.2014r. (ostatnie posiedzenie Komisji
w przedmiotowej sprawie) nie skorzystał on z oferty pracy.
Mając na uwadze powyższe, Komisja w głosowaniu jawnym uznała
skargę za niezasadną.

