
UCHWAŁA NR 106/XV/08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego

Na podstawie art.  12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 
229  pkt  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  –  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę na działalność Starosty – dotyczącą dalszego zatrudnienia na stanowisku 
Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy  w Sierpcu osoby  pełniącej  obowiązki 
oraz  braku  przeprowadzenia  do  chwili  obecnej  procedury  konkursowej  na 
powyższe stanowisko – złożoną przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Sierpcu

Rada uznaje za bezzasadną

§ 2.

Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady
       /-/

Waldemar Olejniczak



UZASADNIENIE 
Do Uchwały Nr 106/XV/08 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego

Przedmiotem  skargi  na  Starostę  złożoną  Wojewodzie  Mazowieckiemu 
przez  Powiatową  Radę  Zatrudnienia  a  przesłaną  do  rozpatrzenia  przez  Radę 
Powiatu w Sierpcu  - był zarzut dalszego zatrudnienia na stanowisku Dyrektora 
Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Sierpcu  osoby  na  zasadzie  pełnienia  ww. 
obowiązków  oraz  braku  przeprowadzenia  do  chwili  obecnej  procedury 
konkursowej na powyższe stanowisko.

Zgodnie  z  przyjętą  procedurą  załatwiania  skarg  przez  Radę Powiatu – 
zasadność  zarzutów  badała  Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu.  W  trakcie 
czynności  kontrolnych  i  wyjaśnień  udzielonych  przez  Starostę  oraz  na 
podstawie  opinii  radcy  prawnego  ustalono,  iż  w  płaszczyźnie  formalno  – 
prawnej  nie  doszło  do  naruszenia  prawa  przez  Starostę,  albowiem  żadne 
przepisy  nie  określają  czasookresu,  na  jaki  może  być  dokonane  powierzenie 
pełnienia  obowiązków  kierownika  jednostki.   Ponadto  ustawowe  wymogi 
kwalifikacyjne  dla  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  dotyczą  osoby 
powołanej na stanowisko a nie pełniącej obowiązki.  

Starosta  wyjaśnił,  iż  podejmując  decyzję  o  powierzeniu  Panu Piotrowi 
Leśniewskiemu pełnienie obowiązków Dyrektora PUP wziął pod uwagę przede 
wszystkim kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobiste 
do  pełnienia  tej  funkcji.  Okres  pełnienia  funkcji  potwierdził  słuszność  tej 
decyzji. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Rada Powiatu uznała  skargę za 
bezzasadną.     

Przewodniczący Rady
       /-/

Waldemar Olejniczak
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