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UCHWALA NR XXVI/187/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 28 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
oraz § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LlII/345/20 18 Rady- Powiatu
Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu
Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l. Skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

~~;fof
Marek Świątek
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UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXV1/187/2020

RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 28 maja 2020r.

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

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 30.03.2020r. otrzymał drogą elektroniczną pismo
będące skargą na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Zgodnie art. 231 § l ustawy
z dnia 14 czerwca I960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
przesłał ww. pismo wg właściwości do Starostwa Powiatowego w Kole.

Powyższe pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w dniach 20.04.2020r. oraz 27.04.2020r. Skarżący drogą
elektroniczną został poinformowany o terminie posiedzenia Komisji, mimo to nie przyby..ł na posiedzenie.

Skarżący w swoim piśmie formułuje wobec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy następujące zarzuty
utworzenie dla znajomej osoby stanowiska pracy związanego z wykonywaniem czynności związanych
z digitalizacją dokumentacji osób bezrobotnych, zlecenie założenia instalacji elektrycznej oraz sprzątania
pomieszczeń budynków podmiotom bez zastosowania procedur przetargowych oraz zapytań ofertowych,
wdrożenie w Urzędzie procedury digitalizacji dokumentacji osób bezrobotnych, która zdaniem Skarżącego
jest niekorzystna dla jednostki oraz naruszenie w dniu 25.02.2020r. przez pracowników jednostki
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ROD O).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu
wyjaśnień dyrektor PUP w Kole Marioli Sobczak ustaliła co następuje:

l. W odpowiedzi na zarzut zatrudnienia "znajomej osoby" do wykonywania czynności związanych z
digitalizacją dokumentacji osób bezrobotnych. Ustalono, że w/w pracownik został pierwszy raz zatrudniony
w 2003r. Od tego roku do czasu zatrudnienia w 2018r. Pani I.S. miała zawartych 6 umów z Powiatowym
Urzędem Pracy, każdą z tych umów zawierała z poprzednimi Dyrektorami Powiatowego Urzędu Pracy w
Kole t.j. Panią Jolantą Gutkowską i Panią Haliną Ślifirską. W ocenie Komisji zatrudnienie Pani I.S. do
wykonywania ww. czynności jest rozwiązaniem, które nie budzi zastrzeżeń, ponieważ przy procesie
digitalizacji należy dokonać weryfikacji teczek osób bezrobotnych i wydzielaniu z nich wielokrotnie
powielanej dokumentacji oraz usunięciu dokumentacji, której okres archiwizacji jest krótszy niż 50 lat. Z
uwagi na wieloletnie doświadczanie pani I.S. jako pracownika ewidencji w Urzędzie Pracy jest to osoba z
odpowiednimi kompetencjami do wykonywania powierzonych Jej czynności.

2. W kwestii zarzutu zlecenia założenia instalacji elektrycznej oraz sprzątania pomieszczeń budynku
Urzędu Pracy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą bez zastosowania procedur przetargowych
oraz zapytań ofertowych. Komisja ustaliła, że Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów
publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. W związku z tym przy wydatkowaniu środków
publicznych zobligowana jest do przestrzegania przepisów prawa. Przepisy prawa dają jednostkom swobodę
w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru oferty, w tym korzystania z naj tańszych usług. Zarzut zlecenia
usługi zakładania instalacji elektrycznej oraz wyłonienia firmy sprzątającej bez procedur przetargowych
oraz zapytań ofertowych jest niezasadny.

3. Kolejny zarzut stawiany przez Skarżącego dot. wdrożenie w Urzędzie procedury digitalizacji
dokumentacji osób bezrobotnych, która zdaniem Skarżącego jest niekorzystna dla jednostki. Komisja po
przeanalizowaniu ww. zarzutu, doszła do wniosku, że takie rozwiązanie zostało wdrożone przez p. Dyrektor
z uwagi na obszerny materiał akt osobowych osób bezrobotnych, który stanowi około 90 000 kopert
z aktami. Brak miejsca na składowanie takiej ilości dokumentacji spowodował, że należało podjąć działania
w celu zredukowania takiej obszernej ilości akt. Dodatkowo pozyskano środki finansowe w kwocie
200000,00 zł z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na zakup niezbędnego sprzętu i infrastruktury
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--technicznej do realizacji tego projektu. Podjęcie przez dyrekcję jednostki decyzji w 20 18r. o zastosowaniu
-digitalizacji było właściwym rozwiązaniem.

4. Ostatni z zarzutów dotyczy naruszenia w dniu 25.02.2020r. prze-z pracowników jednostki przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dyrektor Mariola Sobczak
wyjaśniła, że zleciła Inspektorowi Ochrony Danych przeprowadzenie postępowania wewnętrznego zgodnie
z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Z notatki służbowej
sporządzonej przez [ODO nie potwierdzono incydentu stanowiącego naruszenie ochrony danych
osobowych.

Reasumując, w świetle złożonych przez Dyrektor Mariolę Sobczak wyjaśnień uznaje się, że zarzuty
zawarte w piśmie z dnia 06.04.2020r. nie zostały potwierdzone. Wobec powyższego uznaje się skargę za
bezzasadną i podejmuje się uchwałę w przedmiotowej sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

PRZEWODNICZ~CY
Rady PowiaturK',)lskicgo

$.M"~.~;.?.A'
Marek Sw(qiek
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