
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 21 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.30

Godz. zakonczenia: 11.15

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecna Przewodniczqca Komisji.

Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.).

W posiedzeniu komisji zdalnie uczestniczyto pi^ciu jej cztonkow. W posiedzeniu wzi^li udziat

Pani Matgorzata J^drzejewska- Skrzypczyk- Wicestarosta, Pan Grzegorz Gredys- Sekretarz

Powiatu, Pan BogumitZwardon- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku

oraz Pan Krzysztof Bolis^ga- Dyrektor Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku.

Listy zdainego uczestnictwa radnych i gosci w zafqczeniu do protokofu.

ZAtACZNlKl

ZAU^CZNIKZ

Porzqdek obrad zostaf radnym przekazany no strong internetowq i stanowi zafqcznik do

protokofu.

ZAt^CZNIKS

Przewodniczqca Komisji p. Anita Piszko - przywitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych

gosci.

Ad. 1 Ustaienie porzqdku obrad komisji.

Przewodniczqca Komisji - przedstawita porzqdek posiedzenia i spytata, czy ktorys z cztonkow

komisji chciatby zgtosic uwagi do przedstawionego porzqdku lub wniosek formalny o zmianq

jego tresci.

Nikt nie wniost uwag do porzqdku obrad.
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Porzgdek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji.
2. Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych i przygotowanie dia rady opinii

wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na
Dyrektora Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.

3. Analiza oraz przeprowadzenie czynnoki wyjasniajqcych w temacie skargi z dnia
8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placowki Opiekunczo- Wychowawczej Nr 1 i 2 w
Domaszkowie.

4. Sprawy rozne:

a) przyjQcie protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
w dniu 21 maja 2021 roku.

Ad. 2 Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych i przygotowanie dia rady opinii
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora
Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.

Komplet dokumentow w zakresie skargi radni otrzymali przed posiedzeniem wraz
z zawiadomienlem drogq elektronicznq.

Przewodniczqca Komisji- poinformowata, ze radni otrzymali tresc skargi oraz wyjasnienia
w zakresie zarzutow na Dyrektora Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku. Pokrotce

poinformowata, iz dotyczq one nieprzyznania srodkow na szkolenia, zgodnie z wnioskami osob
skarzqcych; w ramach srodkow z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poprosita Pana
Dyrektora PUP o odniesienie siQ do tresci zarzutow- oczywikie komisja otrzymata gruntowne
wyjasnienia pisemne.

Pan Krzysztof Boiis^ga- Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku poinformowat, ze

szczegotowa analiza wniosku, ztozonego przez skarzqcych, znajduje si^ w materiatach. Na
program zwi^zany z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow i pracodawcow wptyn^to w
sumie ponad 140 wnioskow. Kazdy oceniany jest indywidualnie. Z tych wnioskow ponad 50

wnioskow zostato z roznych powodow odrzuconych. Rowniez przez to, ze szkolenia nie byty w
temacie podnoszenia kwalifikacji. Samo szkolenie nie jest wytyczng do zakwalifikowania danej
grupy osob do tego szkolenia. Ono musi dawac jakis skutek. Nie jest dziwne, ze nie ma dzis

skarzqcych (pracodawcow), gdyz czqsc wnioskow sktadanych do urzQdu jest sktadana przez
firmy szkoleniowe, ktore widzq dobry biznes w przeprowadzeniu szkolenia. Wniosek

skarz^cych zostat potraktowany grupowo, a urzqd kazdy wniosek analizuje, jak i kazde
stanowisko, na ktore wniosek jest pisany. Nie mozna kazdego stanowiska traktowac

szablonowo- pi^c osob szkolnych z recepcji, bez wzgl^du na to, jakie stanowisko zajmujq.
Kazde stanowisko, ktore b^dzie przedmiotem szkolenia w zawodzie deficytowym musi si^
koriczyc odpowiednimi kompetencjami lub nabytymi kwalifikacjami, ktore b^dq
wykorzystane. Moze bye szkolenie w zawodzie deficytowym, ale pracodawca nie powierza



dodatkowych zadah, nie przesuwa na stanowisko zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Wnioski,

ktore sq przedmiotem skargi ograniczone sq do szkoleh, ktore nie podnoszq poziomu

wyksztatcenia, czy kompetencji danej osoby, gdyz pracodawca juz we wniosku wskazuje, ze

pracownicy zajmujq s\q tymi konkretnymi zadanlami, b^d^cymi przedmiotem szkolenia

(szkolenie z zakresu gastronomii w zakresie kuchni weganskiej, a we wniosku wskazane, ze

pracownicy juz przygotowujq takie potrawy). I takiej analizie indywidualnej poddawany Jest

kazdy wptywajqcy wniosek. Ze wzgl^du na przytoczone w wyjasnieniach uwarunkowania

zostata podjQta decyzja o negatywnym rozpatrzeniu wnioskow skarzqcych.

Radny p. Marek Mazurkiewicz zaznaczyt, ze mozemy jedynie ubolewac, iz proces aplikacji w

zakresie roznych wnioskow jest cz^sto bardzo sformalizowany. Nawet nieznaczny btqd moze

wptynqc na jego odrzucenie, co oczywiscie nie neguje ogromu pracy, jak^ trzeba wtozyc w jego

przygotowanie przez wnioskodawcow. Nie jest to jednak wina, ktorq mozna przypisac panu

dyrektorowi. Sq to srodki publiczne, za ktore pan dyrektor odpowiada i musi trzymac s\q

wytycznych i procedur. Wyjasnienia, ktore przedtozyt pan dyrektor sq rzetelne i konkretne,

przedstawiajq bt^dy i uchybienia skarzqcych, ktore popetnili w ztozonych wnioskach. Nie ma

w^tpliwosci, aby uznac t^ skargQ za bezzasadn^.

Przewodniczqca Komisji podsumowujqc podzi^kowata przedmowcy za istotne wnioski.

Zauwazyta, ze pracownicy Powiatowego Urz^du Pracy muszg kierowac siQ wytycznymi przy

analizie wnioskow. Wymogi sq okreslone i bezprawne bytoby przyznanie dofinansowania,

jezeli wniosek nie spetniatby tych wymogow. Skarz^cy wystQpowali o dwa rodzaje szkolenia

dia pracownikow z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po analizie wnioskow okazato siQ, iz

pracownicy, ktorzy mieliby przejsc dane szkolenie, juz wykonywali tego typu zadania. Zostato

to doktadnie opisane w wyjasnieniach. Szkolenia nie wptyn^tyby na zmian^ ich kwalifikacji,

nawet na zmianQ stanowiska pracy. Nie dziwi wiQC, ze skarga jest dIa dyrektora i urz^du

krzywdzqca i nieuzasadniona, gdyz urzQdnik nie ma mozliwosci dziatania wbrew przepisom i

wytycznym.

Radny p. Stawomir KarwowskI oznajmii, ze uwaza, iz skarga jest bezzasadna. Stwierdzif, po

zapoznaniu siQ z materiatami, a takze znaj^c skrupulatnosc i rzetelnosc urzQdu pracy, ze skarga

w pewnym sensie narusza dobre imi^ tego urz^du.

Radna p. Agnieszka Mandryk- Krynlecka- poprosita, aby po gtosowaniu pan dyrektor

podpowiedziat pracodawcom, jak mogq jeszcze skorzystac ze srodkow na szkolenia. Czy jest

jeszcze taka mozliwosc, bye moze jeszcze w ramach innego programu dofinansowania?

Przewodniczqca Komisji poddata pod gtosowanie wniosek o uznanie skargi z dnia

21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku za bezzasadnq.

Komisja jednogtosnie- 5 gtosami za przyjqta wniosek o uznanie skargi za bezzasadnq.



Pan Krzysztof BolisQga- Dyrektor Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku poinformowat, ze

Krajowy Fundusz Szkoleniowyjestprzeznaczony dia pracownikowi pracodawcow. Pulajeszcze

nie zostata wykorzystana. Nast^pny nabor b^dzie w lipcu lub sierpniu. Urzqd pracy stara si^

pozyskac rowniez srodki dodatkowe na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pracodawca musi

jednak podchodzic indywidualnie i rzeteinie przeanalizowac kazde stanowisko, wskazuj^c na

to, CO zyska pracownik dzi^ki szkoleniu. W urz^dzie pracy nie ma mozliwosci, aby mate

uchybienie spowodowato odrzucenie wniosku. Zawsze jest 7-14 dni na ich likwidacjQ i

poprawki. Jednak, jesli wnioski sg przygotowywane przez firmy szkolenlowe, czQsto wychodzq

szablony dla kilku stanowlsk. A ministerstwo wymaga ceiowosci w przeznaczaniu srodkow.

Ad. 3 Analiza oraz przeprowadzenie czynnoki wyjasniajqcych w temacie skargi z dnia

8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placowki Opiekunczo- Wychowawczej Nr 1 i 2

w Domaszkowie.

Tresc skargi skargi wraz z pismem przekazujqcym Starosty Ktodzkiego i wstqpnymi

wyjasnieniami radni otrzymali przed posiedzeniem wraz z zawiadomieniem drogq

eiektronicznq.

Przewodniczqca Komisji - poinformowata, ze skarga zostata przekazana przez Pana Starosty

pismem przewodnim, w ktorym wskazuje na pewien proces, ktory rozpocz^t siQ w zwiqzku ze

skarg^. St^d dzis w porz^dku obrad nie ma punktu dotycz^cego wydania opinii w temacie tej

skargi. Poprosita, aby Pan Sekretarz przedstawit nieco wiQcej informacji na temat krokow

podjQtycti w zwi^zku ze skargi na dyrektora placowek w Domaszkowie.

Pan Grzegorz Gredys- Sekretarz Powiatu - zaznaczyt, ze skarga wptyn^ta niedawno, dopiero

rozpoczqt s\q proces z niq zwiqzany. Nie ma wynikow kontroli, ani wnioskow. Skarga porusza

tematykQ ztej organizacji pracy dyrektora placowki oraz kwestie mobbingowe. Skarga jest

wielowqtkowa i wiele organow ma wtym zakresie swoje kompetencje. Pan Starosta rozpoczqt

dziatania. W czQsci skarga zostata przekazana do Rady Powiatu Ktodzkiego, jako skarga na

dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu. W czQsci, na podstawie art. 122 ustawy o pieczy

zastQpczej, skarga zostata przekazana do rozpatrzenia Wojewodzie- w kwestiach nadzoru

merytorycznego, natomiast czqsc zarzutow dotyczy kompetencji starosty oraz dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ktory sprawuje nadzor nad jednostkami

organizacyjnymi do spraw pieczy zast^pczej i posiada stosowne upowaznienie pisemne

Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego do przeprowadzania czynnosci kontrolnych. Pan Starosta zlecit

przeprowadzenie kontroli wjednostce. Rozpoczyna siQ jutro.

Pan Bogumit Zwardoh- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku dodat,

ze kontrola potrwa kilka dni. Planuje siQ przeprowadzenie ankiet wsrod pracownikow. Odb^d^

s\q rowniez rozmowy wychowankow z psychologiem pod kqtem zarzutow zawartych w

skardze. Po wykonaniu kontroli b^dq wyciqgane wnioski. Na razie mozna jedynie tyle

powiedziec na temat skargi.



Pan Grzegorz Gredys- Sekretarz Powiatu zaznaczyt, ze wszelkie informacje od Wojewody oraz

wyniki kontroli PCPR-u zostanq Radzie przekazane. Niezaleznie od wszystkiego Pan Starosta

rozpoczqt procedury antymobbingowe. Jezeli na terenie placowki nie ma polityki

antymobbingowej, wowczas wykorzystane zostan^ procedury funkcjonujqce w starostwie. Na

sierpniowq sesjQ powinny bye juz kompleksowe wyniki poszczegolnych kontroli.

Pan! Malgorzata J^drzejewska- Skrzypczyk- Wicestarosta w uzupetnieniu dodata, ze przyj^ta

skarz^c^ w ramach przyjQc interesantow. Rozmowa przebiegata tozsamo z tym, co zostalo

napisane w skardze. Do rozmowy zostat poproszony Pan Sekretarz. Wyjasniono skarzqcej,

jakie sciezki obrony praw jej przystugujg- kwestie antymobbingowe oraz skarga do rady na

organizacje pracy w jednostce. Rani skarzqca prosita o rozpatrywanie skargi na sesji

sierpniowej z uwagi na jej zty stan psychiczny. Bytoby to wczesniej dia niej zbyt duzym

obciqzeniem. Ponadto proceduralnie zarz^d nie bytyby w stanie przeprowadzic wszystkich

kontroli. Nie bytoby odniesienia do zarzutow. Oczywiscie rozmowa ze skarzqcq nie jest

rozstrzygaj^ca, to byto po prostu wystuchanie skarz^cej.

Radna p. Agnieszka Mandryk- Kryniecka zapytata dyrektora PCPR, czy do czasu wptywu skargi

pan dyrektor spotkat siQ z gtosami pracownikow lub wychowankow, ze cos ztego dzieje s\q w

tej placowce? Niepokoj^ca jest kwestia poruszana w skardze dotyczqca molestowania

seksualnego- czy pani dyrektor odniosta siQ do tej sytuacji?

Pan Bogumit Zwardoh- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku

odpowiedziat, ze do tej pory nie byto sygnatow na temat tego, ze w placowce moze dziac si^

cos ztego. Jest staty kontakt z paniq dyrektor, pracownicy PCPR-u wielokrotnie tam bywali.

Poczqtek pracy pani dyrektor byt bardzo burzliwy i trudny, gdyz musiata dostosowac obiekt do

nowych przepisow prawa. Nie trafiaty do nas niepokojqce informacje na temat relacji mi^dzy

panig dyrektor a pracownikami, a nawet sygnaty nieco odwrotne- ze jest odmiana, ze stosunki

mi^dzy dyrektorem a pracownikami w kontekscie obj^cia stanowiska poprawity s\q. Jesli

chodzi o drugq kwesti^ dotyczgcq molestowania- zostaty powiadomione organy scigania.

Niestety w tego typu placowkach zdarzajq siQ rozne sytuacje, gdyz to jest bardzo trudna

mtodziez. Wyniki kontroli pokaz^, czy sprawy si^ tgczq i czy doszto do zaniedban. Po kontroli

bQdzie mozna udzielic szerszej informacji.

Przewodnicz^ca Komisji- zgtosita formalny wniosek, w kontekscie przekazanych informacji,

aby rozpatrzenie skargi przez komisjQ nastgpito na posiedzeniu sierpniowym, po uzyskaniu

konkretnych materiatow pokontrolnych. Wowczas b^dzie mozliwosc rzetelnego rozpatrzenia

zarzutow skargi. Jak zwrocita uwagQ Pani Wicestarosta skarzgca sama poprosita o rozpatrzenie

skargi w sierpniu, z uwagi na jej stan zdrowia.

Komisja jednogfosnie- 5 gfosami za przyjqfa zgfoszony wniosek.



Ad. 4 Sprawy rozne:

a) przyjQcie protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

w dniu 21 maja 2021 roku.

Komisja: 5 gfosami za przyjqia protokof nr 2/21.

Radny p. Siawomir Karwowski- poprosita o wczesniejsze skonsultowanie planowanego

terminu posiedzenia komisji z jej cztonkami, stawiajqc go Jako propozycj^.

Przewodniczqca Komisji odpowledziata, ze Idqc w slad za tq prosbg b^dzie mozliwosc

dopasowania terminu lub jego ewentualnej modyfikacji, czy tez godziny posiedzenia. Zwrocita

Jednak uwag^, ze komisja skarg jest komisjg nietypowq, nie ma swojego ustalonego pianu

pracy. Komisja zbiera si^ wowczas, gdy pojawiajq si^ skargi. Zapowiedziata, ze b^dzie drogq

sms-owq podawac propozycj^ terminu i poprosita, aby w ten sam dzieh na tq propozycj^

odpowiedziec. Aktualnie wst^pny termin komisji to dzieh w II potowie sierpnia. Nast^pnie po

wyczerpaniu porz^dku obrad, zamkn^ta posiedzenie komisji.

Protokotowata: Przewodniczgca Komisji

Marta P^ocka Anita Piszko i


