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Protokół nr 20/2020
z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 15 września 2020r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 8:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak,

powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. Lista obecności

stanowi załącznik nr l do protokołu. Pełnomocnik Skarżącej została poinformowana o terminie

posiedzenia Komisji, mimo to nie przybyła na posiedzenie.

Tematem posiedzenia jest wypracowanie ostatecznej opmn w sprawie skargi pani P.M.

Skarga była rozpatrzona jedynie w części dot. sposobu procedowania, działalności i rozstrzygnięcia

przez Starostę Kolskiego. Co do pozostałego zakresu skargi dotyczącego bezpośrednio stosunku

pracy pomiędzy Skarżącą a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Komisja Skarg,

Wniosków i Petycji oraz Rada Powiatu Kolskiego nie posiada kompetencji do wydawania opinii

oraz rozstrzygnięć w ww. temacie, należy to do kompetencji kierownika danej jednostki.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i

wysłuchaniu stron, ustaliła co następuje: w dniu 30 czerwca 2020r. do Starostwa Powiatowego w

Kole wpłynęło pismo, w którym Skarżąca opisała sposób traktowania Jej osoby przez Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w stosunku do innych pracowników jednostki.

Starosta Kolski jak stanowi art. 35 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020r., poz. 256)

jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji

i straży. W związku z powyższym natychmiast podjął działania poprzez skierowanie pisma do

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w celu ustosunkowania się do

stawianych zarzutów. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole złożyła stosowne

wyjaśnienia pismem z dnia 10 lipca 2020r. Starosta przyjął do wiadomości powyższe wyjaśnienia i

uznał je za wystarczające. Dodatkowo w toku postępowania wyjaśniającego Starosta ustalił, że w

zakresie panujących warunków pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole odbyła się

kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która nie wniosła zastrzeżeń co do warunków pracy

panujących w kontrolowanej jednostce, w tym także na stanowisku zajmowanym przez Skarżącą.

Starosta Kolski powiadomił panią P.M. o wynikach przeprowadzonego postępowania pismem z

dnia 16 lipca 2020r.
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po szczegółowym zapoznaniem się z dokumentami

sprawy, a także obowiązującymi przepisami prawa nie stwierdza, aby przy rozpatrywaniu niniejszej

sprawy wystąpiły uchybienia w zakresie procedowania i rozstrzygnięcia ze strony Starosty

Kolskiego. Wręcz przeciwnie Komisja uważa, że sprawa została potraktowana priorytetowo. 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, uznaje się skargę złożona przez panią P.M. za bezzasadną i proponuje podjęcie

stosownej uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego. Komisja powyższe ustalenia podjęła

jednogłośnie ( 2 głosy za) w wyniku głosowania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 9:30

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Noi~ ~ MP\~atz Podpisy członków Komisji:

l.Marek Marciniak- ...~w.iJ.'-~L.
2. Ja~~Sław S~~ańSki- ..)T~ .
3. Alicja Wapińska- .
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