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Szanowny Panie Przewodniczący,

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu - 17 marca 2020 r.- przewidziano zapoznanie się radnych z 
„Informacją o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31 grudnia 2020 r.".
W trakcie posiedzenia połączonych komisji Rady w dniu wczorajszym Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy 
odpowiadając na moje pytanie poinformował radnych, że w ciągu 2020 r. z pracy w PUP odeszło 36 pracowników, a 
podjęło zatrudnienie 6 osób.
Ponadto z przedłożonej nam „Informacji" wynika między innymi, że:
1) przeprowadzono 4 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów RODO (omówiono zakres kontroli, lecz brak jest 
omówienia wyników),
2) w trakcie kontroli zewnętrznej stwierdzono, że w przypadku organizacji 252 staży finansowanych z EFS 
uchybienia wystąpiły w 38 przypadkach czyli średnio co 6 staż (str. 30),

3) złożono 131 wniosków na zasiedlenie, z których 100 rozpatrzono pozytywnie a równocześnie wydano 279 
odmów (str. 39).
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1) w ilu przypadkach rozwiązania umowy o pracę nastąpiło to na skutek:
a) przejścia pracownika na emeryturę/rentę ?
b) porozumienia stron?
c) wypowiedzenia umowy przez pracownika?
d) wypowiedzenia umowę przez pracodawcę i z jakich przyczyn?
2) Jakie były wyniki kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych (RODO), czy i jakie stwierdzono 
nieprawidłowości, jakie wyciągnięto wnioski?
3) Co było przyczyną tak dużej liczby nieprawidłowości w przypadku organizacji staży finansowanych z EFS, jakiego 
rodzaju były to uchybienia i jakie były następstwa stwierdzonych uchybień?
4) Jakie jest wyjaśnienie rozbieżności między liczbą złożonych wniosków o bony zasiedleniowe a wykazaną liczbą 
odmów?

Z wyrazami szacunku

Józef Szczepańczyk
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