
UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .. .£ .3.. im rf.um.

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.



UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Łowiczu wpłynęła 
skarga skierowana do Przewodniczącego RPŁ od Pana Roberta K. na działalność 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
Do skargi zainteresowany dołączył pismo do Starosty Łowickiego z dnia 
24 marca 2015 r. o pomoc w wyjaśnieniu sprawy oraz kopię notatki służbowej 
Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
Skarżący w swoich pismach twierdzi, iż w dalszym ciągu dochodzi do celowych 
działań podjętych przeciwko jego osobie i na jego szkodę w tut. Urzędzie Pracy, 
gdyż uniemożliwia mu się odbycia po raz ostatni przysługującego mu 
6-miesięcznego stażu zawodowego.
Odpowiedzialnością za powyższe skarżący obciąża Dyrektor PUP, której 
działania jego zdaniem „są bezprawne i naruszają one w swej istocie 
fundamentalne zasady równego traktowania i równych szans oraz równego 
dostępu do świadczeń publicznych” .
Nową okolicznością w tej sprawie miała być zdaniem zainteresowanego 
„ewidentnie spreparowana” notatka służbowa z dnia 12 września 2014 r. 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku w obecności 
skarżącego i Dyrektora PUP w Łowiczu. Komisja zapoznała się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i wyjaśnieniami skarżącego oraz stanowiskiem 
Dyrektora PUP.
Strony przedstawiły w sposób wyczerpujący swoje stanowisko w sprawie 
przytaczając ponownie fakty i argumenty zawarte w/w opisanych dokumentach. 
W świetle dokonanych ustaleń Komisja stwierdziła, że zarzuty kierowane przez 
skarżącego pod adresem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu nie 
potwierdziły się.
Mając na uwadze powyższe, Komisja w głosowaniu jawnym uznała skargę za 
niezasadną.


