
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

U h I N IX/65/2011C wa ar .
Rady Powiatu Nowodworskiego

Z dnłoa S Hrzesnia 2011 r o........................

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.), art. 229 pkt. 4 w związku z art. 237 § 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000r
Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu skargi p.Wojciecha Jaglarskiego z dnia 06.06.2011r., przekazanej do Rady

Powiatu Nowodworskiego dn. 14.06.2011r. pismem Starosty znak: IN.1511.7.2011 na

działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Rada

Powiatu Nowodworskiego uznaje skargę za bezzasadną.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego do przesłania treści

uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu.
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Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29.06.2011 r. rozpatrzyła skargę złożoną przez
p.Wojciecha Jaglarskiego z dnia 06.06.11r. (przekazaną do Rady Powiatu pismem Starosty
Nowodworskiego dnia 14.06.11r.). Skarga p.Jaglarskiego dotyczyła negatywnej odpowiedzi
na wniosek o skierowanie na szkolenie "Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną kat.
D".

W posiedzeniu uczestniczyli:
1.p. Katarzyna Kręźlewicz - Wiceprzewodnicząca
2. p. Maria Jarząbek - członek
3.p. Bogdan Ruszkowski - członek

W posiedzeniu brały udział: p.Marzena Boczek - z-ca dyrektora PUP w Nowym Dworze
Maz. oraz p. p.Krystyna Dalecka - kierownik Filii PUP w Nasieisku.

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i odniesieniem się do niej Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) stwierdziła, że skarga ta jest bezzasadna. Z takim
rozstrzygnięciem głosowało 2 członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu, jeden
głos wstrzymujący się.

Urząd Pracy negatywnie rozpatrzył wniosek p.J agiaskiego o skierowanie go na
szkolenie "Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną kat. D". Jako uzasadnienie
wskazał fakt, iż p Jaglarski posiada już kwalifikacje zawodowe (które uzyskał dzięki
szkoleniom sfinansowanym przez PUP).

Łączne koszty szkoleń na które był skierowany p.Wojciech Jaglarski, od kwietnia
2009 r. do chwili obecnej, wynoszą 5 868 zł oraz stypendium szkoleniowe w kwocie 1 136,70
zł. W chwili obecnej PUP w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiada żadnych innych
możliwości finansowania szkoleń indywidualnych. W obliczu powyższego nie wydaje się
racjonalnym kierowanie bezrobotnego na kolejne szkolenie w celu zdobycia kwalifikacji w
zupełnie nowym zawodzie, którego uzyskanie wiąże się z dużym nakładem finansowym w
sytuacji posiadania przez pJaglarskiego kwalifikacji, których aktualizacja wiąże się z
niewspółmiemie niższym kosztem /370 zł/o

P.Jaglarskiemu zostanie przedstawiony przez PUP Indywidualny Plan Działania, w
ramach którego doradca zawodowy oraz pośrednik pracy ocenią możliwości podjęcia pracy w
zawodzie spawacza. Działanie to może zostać wzmocnione sfinansowaniem z Funduszu
Pracy kosztów egzaminu do odnowienia uprawnień spawalniczych, które utraciły ważność
21.04.2011r., udziałem w zajęciach aktywnego poszukiwania pracy w ramach Klubu Pracy
oraz współpracy z pośrednikiem pracy w określeniu miejsc potencjalnego zatrudnienia w celu
złożenia aplikacji, ewentualnego odbycia rozmowy kwalifikacyjnej dla zwiększenia szans na
zatrudnienie w posiadanym zawodzie.


