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Protokół Nr 28/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 14 marca 2018r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

l. Albin Rudniak- Zastępca przewodniczącego

2. Rafał Ławniczak- sekretarz

3. Dorota Wieczorek - członek

4. Grażyna Bugała - członek

Ponadto obecni na posiedzeniu Komisji byli:

1. Dorota Orchowska- radca prawny

2. Mariola Sobczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

3. Andrzej Tomczyk - sekretarz powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca przewodniczącego Albin Rudniak poinformował, że do Komisja Rewizyjnej

wpłynęły pisma:

l) Prokuratora Okręgowego w Koninie z 22.02.2018r.

2) Dyrektora SP ZOZ w Kole z dnia 05.03.2018r.

3) Dyrektora PCPR w Kole z dnia 09.03.2018r.

Dwa pierwsze pisma dot. sprawy wycieku danych osobowych z Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole, natomiast trzecie pismo dot. problemów w zakresie

finansowania Stowarzyszenia "Sprawni inaczej" w Kłodawie. W związku z tym, radny Albin

Rudniak zaproponował, aby ww. pisma zostały omówione przez Komisję w punkcie wolne

głosy i wnioski. Członkowie Komisji zaakceptowali propozycje do porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

l. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana M. J. na działalność dyrektora Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole Panią Mariolę Sobczak.

2. Wolne głosy i wnioski.



Ad. 1 Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana M.J. na działalność dyrektora Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole Paniq Mariolę Sobczak.

Prowadzący posiedzenie zastępca przewodniczącego Albin Rudniak poprosił Panią dyrektor

Mariolę Sobczak O złożenie stosownych wyjaśnień.

Dyrektor Mariola Sobczak stwierdziła, że zarzuty zawarte w skardze wysuwane w

stosunku do jej osoby oraz oskarżenia są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w żadnych

okolicznościach będących przedmiotem niniejszego postępowania. Poza tym nie prowadziła

osobiście żadnego postępowania. Działając z upoważnienia Starosty Kolskiego, jako Dyrektor

PUP w Kole parafowała jedynie dwie z czterech decyzji po ich sprawdzeniu pod względem

merytorycznym. Poza tym widziała Pana M.J. kilka razy.

Pierwsze jej spotkanie z panem M.J. odbyło się w dniu 16.10.2017r. Rozmowa była

krótka i przebiegła spokojnie. Pan M.J. poinformował ją o przerwaniu szkolenia w Ośrodku

Szkolenia Kierowców, na które został skierowany przez PUP w Kole. Pracownicy Urzędu

mają obowiązek poinformowania przełożonych o podobnych sytuacjach, stąd wcześniej

posiadała wiedzę na ten temat. Podczas tej rozmowy na zadane pytanie jakie są przyczyny

przerwania szkolenia Pan M.l odpowiedział, że powodem są sprawy rodzinne. Na koniec

spotkania Pani Dyrektor pouczyła, że skutkiem przerwania szkolenia będzie obowiązek

zwrotu zasiłku, który pobierał oraz kosztów szkolenia. Pan M.J. opuszczając gabinet był

świadomy, że zostanie zobowiązany do zwrotu pobranych świadczeń.

Kolejne spotkanie ze Skarżącym miało miejsce pod koniec grudnia 2017r. kiedy to

ww. przyszedł z zapytaniem dotyczącym zwrotu świadczeń. Wówczas nie była prowadzona

żadna rozmowa, gdyż od razu został skierowany do głównej księgowej, która prowadziła

ornawianą sprawę.

W dniu 19.01.2018r. u Pani Dyrektor zjawiły się Pani E.L., która przedstawiła

pełnomocnictwo do reprezentowania Pana M.J. oraz druga młoda kobieta, która została

poproszona o poczekanie na korytarzu, gdyż nie była osobą, która była bezpośrednio

związana ze sprawą. Pani Mariola Sobczak podkreśliła, że w zachowaniu Pani E.L. można

było wyczuć "wrogie nastawienie do Urzędu". Pani Dyrektor poprosiła Główną księgową

Panią Renatę Kędzierską, która prowadziła sprawę egzekucji należności aby udostępniła

wgląd w akta sprawy, co też zostało uczynione. Pani E.L. po zapoznaniu się z przedłożonymi

aktami sprawy poprosiła o kserokopie ww. akt. Z uwagi na wątpliwości co do właściwego

zakresu Pełnomocnictwa w Urzędzie pojawił się osobiści Pan M.J., który złożył wniosek o

wydanie wypunktowanych w nim dokumentów. Wszystkie uwierzytelnione kopię



dokumentów zostały wydane w dniu 23.01.2018r. W tym samym dniu Pan M.J. stwierdził, że

składał do PUP w Kole skargę na OSK Pana Mariusza Chojeckiego oraz pracowników

Urzędu i żądał wydania kserokopii takowej skargi, która nigdy zdaniem Pani Dyrektor nie

była w posiadaniu Urzędu (nie ma dowodu na wpływ do Urzędu ww. skargi). Na następny

dzień tj. 24.01.2018r. Skarżący ponownie pojawił się w PUP w Kole wraz z Panią E. Ł. oraz

jeszcze jedną kobietą. To na tym spotkaniu u głównej księgowej i w obecności innego

pracownika PUP w Kole Pani Pełnomocnik zarzuciła, że Pani Dyrektor dała Panu M. 1.

pieniądze i wydrukowała mu ww. skargę.

Pan M.l pisząc w skardze" (. ..) w dniu 23.1 0.2017r. zostałem ponownie wezwany do

Pani dyrektor, która wręczyła mi 900 zł w gotowce, informując mnie że te pieniądze które

otrzymałem sq zadośćuczynieniem. Gotówkę otrzymalem w zalakowanej kopercie na której

'widniały pieczątki urzędu/, ..) pokwitowałem odbiór gotówki(. ..)" zdaniem Pani Dyrektor

poświadcza nieprawdę. Ponadto stanowczo powiedziała, że nigdy nie miała miejsca podobna

sytuacja, nigdy nie wręczała Panu M.l koperty z pieniędzmi. a dodatek w Urzędzie Pracy

nie posługują się lakowanymi kopertami. Poza tym wszystkie rozmowy jakie przeprowadziła

z Panem M.J. odbywał się przy "otwartych drzwiach".

Nie znajduje również potwierdzenia zarzut "zatajenia karalności i odnotowania w

Centralnym Rejestrze Skazanych", bowiem w styczniu 2018r. na ręce Starosty Kolskiego

zostało przedłożone zaświadczenie o niekaralności Pani Dyrektor z Krajowego Rejestru

Karalnego.

Na zarzut napisany w skardze tj.: "Na dokumencie z dnia 16.10.2017r. widnieje

dopiska sporządzona przez Paniq Dyrektor, której to nie było w dniu 19.01.2018r. a

znajdowała się ona na tym dokumencie już 23.12.20 19r. Przy owej dopisze brak daty jej

sporządzenia". Wyjaśniła, że zdanie to jest nieprawdziwe i nie miała miejsca podobna

sytuacja.

Reasumując Pani Mariola Sobczak stwierdziła, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Kole pracuje od 28 lat a na stanowisku kierowniczym od około 20 lat, zawsze stara się

kierować zasadami życzliwości i obiektywizmu w stosunku do wszystkich petentów.

Wszelkie zarzuty stawiane w piśmie skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego są

bezzasadne i nie zgodne z prawdą, a wszelkie pomówienia wobec jej osoby są fałszywe i

krzywdzące.



Co do pozostałych zarzutów zawartych w skardze, a odnoszących się do pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, Dyrektor Mariola Sobczak powiedziała, że w stosunku

do Pana M.J. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole toczyły się postępowania:

1. dotyczące wydania bonu szkoleniowego Nr 5512-43\2017 z dnia 29.06.2017r. zakończone

skierowaniem na szkolenie prowadzone przez Dział Promocji Zatrudnienia i Instytucji

Rynku Pracy;

2. w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku zakończonego decyzją

z dnia 14.11.2017r. Nr 376/AP/ll/17 wydaną z upoważnienia Starosty Kolskiego przez

specjalistę ds. ewidencji i świadczeń;

3. w sprawie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych zakończone decyzją z dnia 13.12.20 17r.

Nr ZZ.MT.5105-43/2017 wydaną z upoważnienia Starosty Kolskiego wydaną przez Panią

Dyrektor PUP orzekającą o obowiązku zwrotu zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia

0l.08.2017r. do dnia 30.09.2017r. w kwocie 1.234,60 zł. Powyższa sprawa prowadzona

była przez Dział Ewidencji i Świadczeń;

4. w sprawie zwrotu nienależnie pobranego kosztu szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

za okres od dnia 24.07.2017r. do dnia 31.07.2017r. zakończone decyzją z dnia 20.12.2017r.

Nr ZZ.IM.51 05-44/20 17 wydaną z upoważnienia Starosty Kolskiego przez Dyrektora PUP

orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego kosztu szkolenia za ww. okres w

kwocie 884 zł brutto. Powyższa sprawa prowadzona była przez Dział Promocji Zatrudnienia

i Instytucji Rynku Pracy;

5. w sprawie wniosku Pana M.l z dnia 27.12.2017 r. o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia z

tytułu zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 1.234,60 zł za okres od dnia 01.08.2017r. do dnia

30.09.2017r. oraz bonu szkoleniowego w kwocie 844 zł za okres od dnia24.07.2017r. do

dnia 31.07.2017r. zakończone decyzją z dnia 15.01.2018r. Nr KF.RK.3301-26/2017 wydaną

z up. Starosty kolskiego przez Panią Dyrektor PUP orzekającą o rozłożeniu spłaty

należności w kwocie 2.122,66 zł na 11 rat. Ta część sprawy prowadzona była przez Główną

Księgową.

Następnie szczegółowo omówiła członkom Komisji każde przeprowadzone postępowanie w

tej sprawie. Poinfonnowała, że spośród pracowników Urzędu Pracy w Kole, którzy

prowadzili czynności urzędowe w tej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie

wyjaśniające. Każdy z ww. pracowników złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie Pani

Dyrektor oraz ustnie w dniu 06.03.20 18r. na Policji, gdyż prowadzone jest równocześnie

postępowanie prokuratorskie.



Pani Mariola Sobczak stwierdziła, że proceduralni e postępowanie w sprawie Pana

M.J. było dobrze prowadzone. Był on zawiadamiany o toczących się postępowaniach,

odbierał decyzje, a jedynie jedna decyzja, została wysłana na adres zameldowania, a nie

korespondencyjny, została odebrana przez dorosłego domownika (tj. dziadka Pana M.J.

zwrotki potwierdzające ten fakt), który zobowiązał się doręczyć pokwitowaną korespondencje

adresatowi. W związku z tym uznaje się, że decyzja została skutecznie doręczona na

podstawie art. 43 K.p.a. przez tzw. doręczenie zastępcze. Pani Dyrektor potwierdziła również,

że proceduralnie postępowanie w sprawie Pana M.J. było dobrze prowadzone. Dokonane

nieświadomie omyłki nie rzutowały natomiast w żadnej mierze na merytoryczne rozpoznanie

sprawy.

Po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego Pani Dyrektor poprosiła

Kierowników, aby przekazali swoim pracownikom, żeby zwracali większą uwagę na

zachowanie procedur związanych z właściwym stosowaniem adresów zameldowania oraz

adresów korespondencyjnych oraz opatrywali pisma wpływające do Urzędu datą wpływu i

podpisem osoby przyjmującej.

Na potwierdzenie swojej wypowiedzi przedłożyła do wglądu akta omawianej sprawy.

Każdy z członków Komisji miał możliwość przejrzenia ww. dokumentów.

Na koniec Pani dyrektor powiedziała, że w roku ubiegłym pracownicy Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole wydali 14 900 decyzji z up. Starosty Kolskiego, co daje około 50

decyzji dziennie. Spośród nich było 50 odwołań, w wyniku których Wojewoda Wielkopolski

uchylił tylko 6 decyzji Starosty Kolskiego.

Mecenas Dorota Orchowska wyjaśniła na czym polegały zarzucane w wydanych

decyzjach uchybienia i jakie są procedury dotyczące skutecznego dostarczenia pism

procesowych. Na koniec dodała, że Wojewoda Wielkopolski do tej pory uchylił jedną decyzję

administracyjną Starosty Kolskiego z dnia 15.01.2018r. orzekającej o rozłożeniu na raty

spłatę należności. Do Wojewody Wielkopolskiego zostały przesłane do rozpatrzenia wniosek

wraz z całą dokumentacją PUP w Kole w sprawie złożonego przez Pana M.J. wniosku o

przywrócenie terminu do odwołania od decyzji z dnia 13.12.2017r nr ZZ.MT.5105-43/2017

orzekającej o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od

01.08.2017r. do 30.09.2017r. oraz wniosku o przywrócenie terminu do odwołania od decyzji

z dnia 20.12.2017r. orzekającej o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego kosztu szkolenia

w ramach bonu szkoleniowego. Obecnie oczekujemy na decyzję w ww. sprawie.



W dalszej części posiedzenia głos zabrał członek Komisji radny Rafał Ławniczak,

który powiedział, że jego zdaniem posiedzenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ skarga ta

została przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego do rozpatrzenia Staroście Kolskiemu.

Komisja Rewizyjna nie powinna zabierać stanowiska w sprawie pracowników Powiatowego

Urzędu Pracy. Dodatkowo postępowanie prowadzone jest przez Policję i Prokuraturę i te

organy muszą najpierw zakończyć postępowanie w omawianej sprawie.

Mecenas Dorota Orchowska odpowiadając radnemu poinformowała, że Wojewoda

Wielkopolski przekazał Staroście Kolskiemu skargę złożoną przez Pana M.l na pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole celem rozpatrzenia. Zwierzchnikiem służbowym

pracowników PUP w Kole jest pani Dyrektor Mariola Sobczak i to Ona jako ich pracodawca

przeprowadziła wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, po czym

poinformowała Starostę Kolskiego oraz szanowną Komisję o wynikach owego postępowania.

Kontynuując zarzuty stawiane w skardze dotyczą również Pani dyrektor Marioli Sobczak, a

zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2017r, poz. 1257 ze zm.) skargi na kierowników powiatowych

służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu

Kolskiego.

Na podstawie § 36 ust. 1 i ust. 4 Statutu Powiatu Kolskiego stanowiącego Załącznik

do Uchwały Nr XX/89/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 marca 2012r. Rada Powiatu

kontroluje działalnosć powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje inne zadania

zlecone przez Radę Powiatu i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjnq.

Skargi na pracowników PUP w Kole rozpatruje natomiast ich pracodawca, kórym jest

Dyrektor PUP, a nie Starosta Kolski, a wynika to z przepisów Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole stanowiącego Załącznik do uchwały Nr

0025.174.195.2014 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 02 lipca 2014r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kolskiego rozpatrując skargę Pana M.J. przekazaną przez

Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 15.02.2018r. (wpływ 19.02.2018r.) stwierdza, co

następuje:

- skarga rozpatrywana była tylko w zakresie zarzutów stawianych przez Skarżącego wobec

Dyrektor PUP w Kole Pani Marioli Sobczak, bowiem zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu

postępowania administracyjnego skargi na kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje

Rada Powiatu Kolskiego. Dalsza część skargi odnosi się do pracowników PUP w Kole i to



Dyrektor jednostki jako przełożony ww. osób, jest właściwym podmiotem do rozpatrzenia

ww. skargi;

- podczas przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja wysłuchała wyjaśnienia

złożone przez Dyrektor Mariolę Sobczak oraz Radcę prawnego Pania Dorotę Orchowska;

- Komisja podkreśla, że sprawa jest jednocześnie wyjaśniana przez Policję oraz Prokuraturę i

do w/w Organów należy ocena zarzutu wręczenia koperty z pieniędzmi;

- Komisja nie znalazła potwierdzenia zarzutu cytuje: " (. ..) zataiły że są karane i odnotowane

w Centralnym Rejestrze Skazanych" , gdyż obejmując stanowisko Dyrektora PUP w Kole z

dniem 01.01.2018r. Pani Mariola Sobczak na ręce Starosty Kolskiego przedłożyła

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karalnego;

- na zarzut Pana M.I. napisany w skardze tj.: "Na dokumencie z dnia 16.10.2017r. widnieje

dopiska sporzqdzona przez Paniq Dyrektor, której to nie było w dniu 19.01.2018r. a

znajdowała się ona na tym dokumencie już 23. 12.2019r. Przy owej dopisze brak daty jej

sporządzenia". Komisja przyjęła wyjaśniła Pani Dyrektor, że zdanie to jest nieprawdziwe i

nie miało miejsca podobne zdarzenie;

- Komisja po zapoznaniu się z całością dokumentacji uznała, że Pani Dyrektor Mariola

Sobczak podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu sprawnego, skutecznego, a przede

wszystkim prawidłowego wykonywania nałożonych na Nią obowiązków również w zakresie

nadzoru nad pracą pracowników wymienionych w skardze.

Reasumując Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kolskiego w świetle powyższych

wyjaśnień złożonych przez Dyrektor Mariolę Sobczak oraz po uzyskaniu opinii Radcy

prawnego Doroty Orchowskiej, co do stanu prawnego rozpatrywanej skargi, uznała że skargę

należy uznać za bezzasadną. Komisja Rewizyjna proponuje podjęcie stosownej uchwały

przez Radę Powiatu Kolskiego.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła powyższe ustalenia.

Ad. 2 Wolne glosy i wnioski

Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej, mianowicie:

1) Prokuratora Okręgowego w Koninie 7 z 22.02.2018r.

2) Dyrektora SP ZOZ w Kole z dnia 05.03.2018r.

3) Dyrektora PCPR w Koje z dnia 09.03.2018r.



, .
Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pism od Prokuratora Okręgowego oraz

Dyrektora SP ZOZ w Kole, następnie podczas dyskusji ustalono co nastepuje: Komisja

wystąpi do o złożenie wyjaśnień w sprawie wycieku danych

osobowych w SP ZOZ w Kole. Powyższe pisma stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Poruszona została również sprawa problemów finanoswych Stowarzyszenia "Sprawni

Inaczej" w Kłodawie. Ta sprawa była omawiana na poprzednim posiedzeniu i ustalono, że

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpi do Pani Dyrektor Urszuli Polewskiej o złożenie

stosownej informacji w temacie. Dyrektor PCPR w piśmie nr OR.0602.5.2018 z 09,03.2018r.

ustosunkowała się do prośby Komisji Rewizyjnej i wyjaśniła, że została przeprowadzona

kontrola finansowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przeakzywanych na działalność

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kłodawie środków pochodzących w PFRON-u. Obecny na

posiedzniu Komisji sekretarz Andrzej Tomczyk poinformował, że 28.02.2018r. W siedzibie

Starostwa Powiatowego w Koel odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia i Kierownika

Warsztatów ze Starostą Kolskim, naczelnikiem Wydziału Finansów i przedstawicielami

PCPR. Na tym spotkaniu ustalono, że z konta Stowarzyszenia zdefraudowano kwotę około 70

000 zł, z czego 17 000 zł ze środków przeakzanych z PFRON. W sprawie toczy się

postępowanie prokuratorskie. Obecnie czekamy na zakończenie postępowania, Sprawę

monitoruje PCPR (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu),

Na tym zakojnczono posiedzenie o godz. 13,00.

Protokołowała:

Malwina Morzycka
~I. r,/u \2ŁjM_

Podpisy Komisji:

1. Albin Rudniak

2. Rafał Ławniczak

3. Grażyna Bugała

4, Dorota Wieczorek
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