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PRoToKoŁ nr 5/2009

z kontro|i przeprowadzonejw PowiatowymUrzędzie Pracy w Słupsku
przez Komisję Rewiryjną Rady Powiatu Slupskiego
w dniu 16 czerwca2009 roku
N' II|/|2l|998 r.
Na podstawie$ 39 stafutu Powiatu Słupskiegoustalonego-U-:!**
Pomorskiego
n"av p"*i':' śl"pil.iegoz dnia 29.|2.|999r. (oziennit Urzędowy Województwa
fu 4 poz.8),Komisja Rewizyjnaw składzte:
i. Zbigniew studziński _ przewodniczący
2' FranciszekHofman_ członek
3. Ewa Lewkowicz_ członek
4' JanNosal _ członek
5. Kfystyna oczachowska . członek
6. Bubara Zawadzka _ członek
przez Radę.Powiafu
* ani" iaoo:oos .. 'godńe z planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym

w Powiatowym
śł"i"ti"'"ru"I.*a"Ńr xxvtltsłlzóos z dnia23122008r.),przeprowadziła r. do dnia
za okes:od dnial.01'2009
kosztówdziałalności
;;i"p'tu r.onnorę
U;,d"tJió
l6.06'2009r.' z uwzględnieniem:
politykikadrowej,.
prac
- *"po,lp."y z gminami w aspekcie robót publicznych' prac interwencyjnych, steł i
społecanieuż},tecznych,
- .iJ'""ji
ó dofin-,owanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
ńó*
o dofinansowanie
(m' in. procerlury postępowaniaw przypadku naruszeniawarunków umowy
gospodarczą).
przezosobyprowadzącedziałalność
W obęcności:
i. JanuszChałubiński_ D}Tekto!PowiatowegoUrzęduPracy w słupsku
dokumentami:
Zapoznanosię z następującymi
--.
r.)
i. z"'.u*i"ni" 'iinużut.ani"niu * zo09Ioku(stanna dzień 16'06.2009
w
2009roku.
i. ż.,tu*i"ni" u.o* o stłżerealizowanena teręniePowiatusfupskiego
w poszczególnychgminachPowiatuSłupskiego
3. zęstawięnięumów o pmce lnterwęncyjne
zawartew 2009 roku.
umów o robotypublicznezawańew 2009rok.
4. Zestawięnie
na pracespoł€ c zni€ użfęczn€ . w 2009loku.
środków
5. zestawieniezaangaŹowanych
słupska.
,y'*il .iI"gotrw;le bęzrobotnychna terónie Powiatu Słupskięgoi miasta
ó. l""iidefi"yto*ych i nadwyzkowychw mięścieSfupsku i Powiecie
i. M;;.,ńg
"a*odó-*
roku.
słuDskimw 2008
*
sprawie przyznaniajednorazowychśrodkówna podjęciedziałalności
8 . i';;.;;"sosoodarczei.
umowy
; spmwie postępowaniaw przypadku naruszęnia warunków
9. Fil;d""
działalności
podjęcie
na
1.lno'-o'y.r'. środkówz Funduszu Pracy
".'o.''"ń*l"
.
gospodarczej
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Podczaskontroli stwie[dzono'że PUP realizujeprojektz ProgramuoperacyjnegoKapitał
Ludzki mający wesprzeć Urząd Pracy w realizacji zadń na rzecz akt),\łizacji zawodowej osób
beaobotnychw regionie' Głównym celem projektujest upowszechnieniepośrednictwa
pracy
i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnięnia doradców
zawodowych, pośrednikówpracy i kadrę zrządzającą projektem' Zwrócono szczególną uwagę
na prowadzoną przez Dyrektora PUP politykę kadrową zapewniającąpracowlikom nieustanne
podnoszeniekwalifikacji zawodowych,umożliwiającą
uzupełnienie
wykszlałceniapoprzezsfudia
licencjackiei magisterskie,
studniapodyplomowe,
szkoleniastacjonamei wyjazdowe.
Z'apo?l]lanosię z tabelą średniegowynagrodzeniapracowników oraz wysokościądodatku
do wynagrodzeniadla uprawnionychpracowników publicznych słrrżbzaEudni€nia. Dyrektor PUP
wspomniało dodatkowejgrafikacji pieniężnejdla pracowników'jaką pozyskanow ubiegłym
roku z FunduszuPracy oftz o 5yo wzrościęwynagrodz€nia w lutym bieżącegoroku.
Poruszono kwestię związanez obowią3kiemustalenianowego Regulaminu Wynagradzania'
Regulamin zostałwprowadzony zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.
Ponadtoomówiono Regulamin ZakładowegoFunduszuSwiadczeń Socjalnychi zasady
przyznawania
środkówpieniężnych
dla pracownikówUrzęduPracy.
w czasiekontroliczłonkowieKomisji przekaza|iDyrektorowiPUP informacjęwskazujące
na niezadowolenie
bezrobotnychmieszkańcówGminy Główczycena sposóbobsługiintelesantów
oczekujących na !ęjestrację w tęręnowym punkcie obsługi b€zrobotnych oraz rozwai!.Enie
możliwościewentualnegowspalcia punktu poprzez zatrudnieniedodatkowegopracownika.
Poruszono temat robót publicznych, plac intęrwencyjnych,stazy i prac społecznięuż}tęcznych
podkeślając,żew 2009 roku zawartowięle umów o współplacęz urzędami gmin oraz z.apomaĄo
się z zasadamikierowania na szkolenia, stażei przygotowaniezawodowe dla osób bezrcbotnych.
zainteresowano się tematęm monitońngu zawodów defic}towych i nadwyż&owychw Powiecie
Słupskimoraz prowadzonymi badaniami dotyczącymi analizy s}1uacji długotrwal€ bezrobotnych
na tereniepowiafui miastasłupska.
omówiono szczegółowo sposób realizacji umów o dofinansowanię działalności
gospodarczejdla osób bezrobotnychzaznajamiającsię z proceduramipostępowaniaw przypadku
naruszęnia umowy o dofinansowanie przez osoby prowadzące działalnośćgospodarcz4
oraz możliwością
windykacji należności
w pr4lpadku niedotrzymaniawaruŃów powyższych
umów.
Ponadto D)Tektor PUP przedstawił członkom Komisji waruŃi pacy w Powiatow)m
Urzędzie Pracy w Słupskuprzy ul' Leszczyńskiego8 i ul' Fabrycznej l oraz poinformował
o konięcznościutworzenia centrum Aktywizacji Zawodowej _ biura doradztwa zawodowego,
któregonadrzędnymcelem będziestymu|owanie
akt}rłności
osób bezrobotnychdo skutecznego
poszukiwaniapracy.
W wyniku kontroli nię stwierdzono uchybieńa w zakresie wspólpracy z gnrinami
w aspekcie robót publicznych, prac interwencyjnych,stazy i prac społecmieużyecmych.
gospodarczęjdla osób bęzrobotnych
zauważono'Żęrcal'izacjaumów o dofinansowaniedziałalności
prowadzonajęst prawidłowo.Analizując kwestię związanę z polityką kadrową zwócono uwagę,
żę Dyręktol PUP stafa się sprostaćwymaganiomczasu i standardompracy, aby poszczegóIne
stanowiska świadczly określonąjakośćusługi.w związku z powyż.szymzdarzają się s}tuacje
zwięane z ruchami kadrowymi' jednakże spory pomiędzy pracodawcą a pracownikami
są incydentalne' Ponadto stwierdzono, że PUP w Sfupsku na dzień ló'06'2009 roku
ma zatrudnionychl32 osoby na l28' 875 dostępnychetatów w}'nikającychz algor}'tmów
zatrudniania
w urzędachpracy.
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wnioski pokontrolne:
Komisjanie sformułowała
wnioskówpokontrolnych'

Zgodniez g 42 ust.4 Sratunr
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. Prolok(ił sporządzonow trzęch jednobrzmiących
prze(azano
egzęmpIarzŹch,z których jeden
jednostcękontrolowanei.

Zespółkontrolujący
l. zbignjeIsfudżńsk - przewodniczący
(
z. prunciveltHof'nan3. Ewa Lewkowicz - członek
"ło]et

4. Jan Nosal - ctonek
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