
UCHWAŁA NR LIII/378/2022 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z2021r. poz. 735 ze zm.) 
w zw. z § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu 
Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu 
Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani I.D. z dnia 13 kwietnia 2022r. na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kole w sprawie nieuwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 
zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/378/2022

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 maja 2022r.
[il

w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

W dniu 13 kwietnia 2022r. Pani I.D. złożyła skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kole. Skarga dotyczy negatywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez Panią LD. do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kole na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego przekazał w/w skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu analizy skargi oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 
przedstawionych przez Dyrektor Mariolę Sobczak ustaliła co następuje: Pani I.D. w dniu 11 lutego 2022r. 
złożyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni planowała przeznaczyć środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie sprzątania budynków, obiektów przemysłowych oraz mieszkań osób prywatnych. 
Powiatowy Urząd Pracy w Kole w dniu 04 kwietnia 2022r. pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarżącej, 
przyznając Jej środki w wysokości 23 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Skarżąca została zobligowaną 
do przedłożenia numeru rachunku bankowego oraz wypełnienia oświadczenia majątkowego. Skarżącą 
dopełniła formalności przedkładając oświadczenie majątkowe, w którym wskazała jako formę 
zabezpieczenia przyszłej umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej akt notarialny 
o poddaniu się egzekucji z mieszkania, które należy do Skarżącej.

Kwestia przyznania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej uregulowana została w §7 
ust. 10 Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków Funduszu 
Pracy na podjęcie działalności gospodarczej cytuję: „W przypadku zabezpieczenia w postaci aktu 
notarialnego - suma pieniężna, do wysokości której dłużnik poddaje się egzekucji w formie aktu, będzie 
stanowiła wysokość przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi. Wartość 
majątku Wnioskodawcy musi opiewać co najmniej na 150% wnioskowanej kwoty. Przed podpisaniem 
umowy należy dołączyć oświadczenie o , stanie majątkowym. Warunkiem wypłaty środków jest przedłożenie 
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika". Dalsza analiza przedłożonej dokumentacji 
wykazała, iż wskazane przez Skarżącą mieszkanie nie spełniało wskazanych wymogów, poza tym lokal jest 
już zabezpieczeniem innego zobowiązania. Biorąc pod uwagę powyższe w dniu 14 kwietnia 2022r. 
Skarżąca otrzymała pismo informujące o braku zgody na zabezpieczenie nieruchomością umowy 
o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że wydanie przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kole decyzji odmownej w zakresie przyznania środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla Pani I.D. nie wynikało z uchybień po stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Wniosek 
złożony przez Skarżącą do Urzędu Pracy w Kole został rozpatrzony prawidłowo z należytą starannością 
z zachowaniem wszystkich procedur, które wymagane są przepisami prawa. Podstawą negatywnego 
rozpatrzenia wniosku Skarżącej było nie spełnienie przez w/w określonych w Regulaminie rozpatrywania 
wniosków i przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej wymogów formalnych. Dodatkowo okazało się, że wskazany przez Panią I.D. lokal jest już 
zabezpieczeniem innego zobowiązania. Przy ocenie wniosku zastosowano standardowe procedury 
rozpatrywania wniosków i zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy.

Mając na względzie powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż zarzut 
niewłaściwie prowadzonego postępowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole, skutkującego odmową 
przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie znajduje uzasadnienia. Wobec powyższego 
uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje się podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie zgodnie 
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

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 swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego”

( art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Ra?ZpWOdniczAcy
Powiatu polskiego
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