
Uchwała Nr XXXII/241/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia  27 października 2009r. 

w sprawie: rozpatrzenia skarg. 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.

U.z  2000r.  Nr  98  poz.  1071  ze  zm.)  Rada  Powiatu  w  Pułtusku  uchwala,  co

następuje:

§1.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  w  celu  zbadania  zarzutów

skarg złożonych przez Centrum Medyczne Gajda – Med w Pułtusku na Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, uznaje się skargi za bezzasadne. 

§2.

Akceptuje się odpowiedź na zarzuty skargi w brzmieniu załącznika do uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXII/241/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 października 2009r. 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku 

w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Rada  Powiatu  w  Pułtusku,  po  zapoznaniu  się  z  wyjaśnieniami  i  dokumentami

przedstawionymi przez Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,  uznała

skargę  wniesioną  przez  Dyrektora  Centrum  Medycznego  “GAJDA-MED”  w

Pułtusku za bezzasadną. 

W  maju  br.  Centrum  Medyczne  “GAJDA-MED”  w  Pułtusku  zwróciło  się  do

Powiatowego Urzędu  Pracy w Pułtusku  z  wnioskiem o zorganizowanie  stażu  dla

bezrobotnych  i  zwrotu  kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  osoby

niepełnosprawnej  .  Dyrektor  Powiatowego Urzędu  Pracy po rozpatrzeniu  sprawy,

negatywnie zaopiniował wniosek zainteresowanego.

Powołując się na § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17

października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby

niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1404 z późn. zm.), Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku stwierdził, że nie ma  podstaw prawnych do pozytywnego

rozpatrzenia sprawy, ponieważ na podstawie załączonego do wniosku zaświadczenia

o niezaleganiu  w podatkach  lub  stwierdzającego stan  zaległości,  wydanego przez

Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Pułtusku  ujawniono  zaległości  podatkowe

Wnioskodawcy – z tytułu PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. Z treści

regulacji  prawnych  dotyczących  zwrotu  Pracodawcy  kosztów  wyposażenia

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynika, że środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą być przyznane pracodawcy, jeżeli

posiada zaległości  z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia

społeczne  i  zdrowotne  oraz  na  Fundusz  Pracy  i  Fundusz  Gwarantowanych

Świadczeń  Pracowniczych.  Zgodnie  z  treścią  wniosku  o  przyznanie  refundacji



kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  osoby  niepełnosprawnej  (stanowiącego

załącznik do ww. rozporządzenia)  podmiot  ubiegający się o  pomoc składa  m. in.

oświadczenie  o  niezaleganiu/  zaleganiu  w  opłacaniu  podatków  (pkt  E)

potwierdzając, że powyższe dane zgodne są ze stanem prawnym oraz faktycznym.

Przedłożone wyjaśnienie Wnioskodawcy oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego z

dnia 4.06.2009r. odnośnie zawieszenia postępowania egzekucyjnego do powyższej

zaległości  podatkowej  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przed

Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym  w  Warszawie  nie  daje  Powiatowemu

Urzędowi  Pracy  w  Pułtusku  podstawy  do  uznania,  że  podmiot  nie  zalega  w

podatkach.  

W dniu  10  czerwca  br.  na  posiedzeniu  Komisji  Konkursowej  ds.  rozpatrywania

wniosków:  o  przyznanie  środków  będących  w  dyspozycji  PUP  w  Pułtusku  –

z przeznaczeniem  na  zwrot  kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  osoby

niepełnosprawnej  oraz  wniosków  o  zawarcie  umowy  o  zorganizowanie

stażu/przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych, zaopiniowała

negatywnie - wnioski złożone przez Centrum Medyczne “GAJDA-MED”. 

Swoją  opinię  Komisja  uzasadniła  tym,  że  Wnioskodawca  nie  może  otrzymać

środków publicznych z uwagi na ujawnione zaległości podatkowe. 

W  dniu  10  czerwca  br.  po  zapoznaniu  się  z  argumentami  Komisji,  Dyrektor

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  uznał  je  za  zasadne.  Działając  z

upoważnienia Starosty Pułtuskiego, poinformował pisemnie Wnioskodawcę, że nie

ma podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków. 

Rada Powiatu w Pułtusku uznała argumenty przedstawione przez Dyrektora PUP

za słuszne.


