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Protokół nr 16 /2020

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 20 kwietnia 2020r.

o

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu

obecna była również radca prawny Starostwa Powiatowego w Kole Dorota Orchowska. Lista

obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, Wielkopolski Urząd Pracy w

Poznaniu w dniu 30.03.2020r. otrzymał drogą elektroniczną pismo będące skargą na działalność

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Zgodnie z art. 231 § l ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) ww. pismo

zostało przesłane wg właściwości do Starostwa Powiatowego.

Skarżący w swoim piśmie formułuje wobec dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

następujące zarzuty:

1. utworzenie dla znajomej osoby stanowiska pracy ZWIązanego z wykonywaniem czynności

związanych z digitalizacją dokumentacji osób bezrobotnych;

2. zlecenie założenia instalacji elektrycznej oraz sprzątania pomieszczeń budynków podmiotom bez
-

zastosowanie procedur przetargowych oraz zapytań ofertowych;

3. wdrożenie w Urzędzie procedury digitalizacji dokumentacji osób bezrobotnych, która zdaniem

Skarżącego jest niekorzystna dla jednostki

4. 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 (RODO).

Komisjfdokonując wstępnej analizy treści pisma zwróciła uwagę, iż Skarżący pisząc: ,,(. ..)

jakby tego było mało swojej koleżance - radnej Wapińskiej - zagwarantowała kontrakt na

sprzątanie urzędu dla firmy z radną powiązanej." formułuje zarzuty wobec członka Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji. Radna Alicja Wapińska ustosunkowała się do ww. zapisu stwierdzając, że

zarzut wobec Jej osoby jest bezpodstawny. -Członek rodziny radnej jest właścicielem firmy

wykonującej usługi sprzątające, jednak radna nie decyduje oraz nie ma wpływu na wybór

potencjalnych klientów firmy. Mimo to radna stwierdziła, że aby zagwarantować konieczność



rzetelnego i obiektywnego wykonywania przez Komisje działań wzakresie rozpatrzenia skargi

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Pozostali członkowie zaakceptowali decyzje radnej.

Komisja uznała, że z uwagi na obszerny zakres zarzutów, zostanie zwołane kolejne

posiedzenie, na które zostaną zaproszeni Skarżący (zostanie powiadomiony drogą elektroniczną)

oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Powyższe osoby będą miały możliwość

ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 06.04.2020r.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.30.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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