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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.), art. 229 pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania przez Komisję Prawa
i Porządku Publicznego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę P. ■■■■■ ■■■■■ z dnia 1 grudnia 2016 r. na działalność Starosty Oświęcimskiego
za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
Uzasadnienie
W dniu 12 grudnia 2016 r. Małopolski Urzęd Wojewódzki Wydział Organizacji i Kontroli w Krakowie
zgodnie z właściwością przekazał do Rady Powiatu w Oświęcimiu skargę P. ■■■■■ ■■■■■ na działalność
Starosty Oświęcimskiego oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.
P. ■■■■■ ■■■■■ wnosi skargę polegającą na niezadowoleniu z działań Starosty Oświęcimskiego
oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu odnośnie rozpatrzenia wniosku o przyznanie
bezzwzrotnych środków z funduszu PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 16 grudnia 2016 r. skierował
pismo do Pani Marty Budzyńskiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu z prośbą o przedstawienie
stosownych wyjaśnień (kopia pisma skierowana została do wiadomości Wnoszącego skargę).
Pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu adresowanym
do Przewodniczącego Rady przedstawiono pełne wyjaśnienia w sprawie, po czym skarga została przekazana
do rozpatrzenia przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego.
Po przeanalizowaniu skargi, Komisja Prawa i Porządku Publicznego na posiedzeniach w dniach
10 i 25 stycznia 2017 r. stwierdziła, że zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnaniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) osoba niepełnosprawna może otrzymać przedmiotowe środki z PFRON tylko i wyłącznie
w przypadku jeżeli wcześniej nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel czyli w tym
przypadku na prowadzenie działalności gospodarczej.
W 2007 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu P. ■■■■■ ■■■■■ otrzymał już środki na podjęcie
działalności gospodarczej ze środków funduszu pracy i środki te stanowiły bezzwrotną pomoc udzieloną
ze środków publicznych.
Z uwagi na powyższe skargę należy uznać za bezzasadną.
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