
UCHWALA NR XXXJ227/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kolskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.,
poz. 920) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późno zm.)
w zw. z § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LIII/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 pani P.M. na sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Starosty Kolskiego w sprawie
nierównego traktowania Skarżącej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
w stosunku do innych pracowników jednostki uznaje się za bezzasadną z przyczyn i podstaw wskazanych
w uzasadnieniu Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/227/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 24 września 2020r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kolskiego.

W dniu 27 sierpnia 2020r. pani P.M. za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej złożyła skargę na

sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Starosty Kolskiego w sprawie nierównego traktowania

Skarżącej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w stosunku do innych

pracowników jednostki. Przewodniczący rady przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego skargę.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia przedmiotowej skargi odbyła posiedzenia w

dniu 08.09.2020r. oraz w dniu 15.09.2020r. i przeprowadziła ustalenia, m.in. członkowie Komisji

wysłuchali wyjaśnień złożonych przez Sekretarza Powiatu. Pełnomocnik Skarżącej została poinformowana

o terminie posiedzenia Komisji, mimo to nie przybyła na posiedzenie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,

nie potwierdziła, aby przy rozpatrywaniu sprawy pani P.M. wystąpiły uchybienia w zakresie procedowania i

rozstrzygnięcia ze strony Starosty Kolskiego. Zebrany materiał wskazuje, że Starosta Kolski potraktował

sprawę jako priorytetową i natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy,

świadczy o tym korespondencja prowadzona z dyrekcją jednostki. Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2020r., poz. 920):

"Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników

starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych

służb, inspekcji i straży" ustawodawca nie przewidział zatem bezpośredniego nadzoru, czy

zwierzchnictwa Starosty nad pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych. Powyższe

kompetencje posiadają jedynie dyrektorzy tychże jednostek. Mając powyższe na uwadze należy

stwierdzić, iż wyartykułowany w skardze zarzut nie znajduje poparcia w istniejącym stanie

faktycznym i prawnym. Natomiast to, że sprawa nie została załatwiona po myśli Skarżącej i

zgodnie z Jej żądaniem, nie może być powodem stawiania Staroście Kolskiemu zarzutów, jak w

rozpatrywanej skardze.

Reasumując zarzuty zawarte w piśmie pani P.M. me znajdują uzasadnienia. Wobec

powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje się podjęcie uchwały w przedmiotowej

sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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