
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXV/201/2012 
                                                                                                                  Rady Powiatu w Głubczycach  

                                                                                     z dnia 20 grudnia 2012 r.     
                                     

UZASADNIENIE  
 

Opinia do skargi z dnia 03 grudnia 2012 r.  
wniesionej przez Biuro Rachunkowe S.C.  

Arkadiusz Korus, Władysław Korus  
na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 

 
 
Komisja Rewizyjna bardzo szczegółowo zapoznała się ze skargą wniesioną przez 
Biuro Rachunkowe S.C. Arkadiusz Korus, Władysław Korus na Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach Panią Danutę Fraczek.  
Radny Mieczysław Bedryj z uwagi na kwestie poruszane w skardze, a dotyczące jego 
osoby, zawnioskował o wykluczenie go z opiniowania powyższej skargi. 
Przewodnicząca Irena Sapa oraz Radny Tadeusz Krupa poparli wniosek Radnego 
Bedryja i od tego momentu nie uczestniczył on w obradach Komisji. 
Następnie Przewodnicząca odczytała pismo z Powiatowego Urzędu Pracy, w którym 
Dyrektor Frączek ustosunkowała się do wszystkich zarzutów zawartych w skardze. 
Członkowie Komisji ustalili, że Panowie Korus nie wywiązali się z warunków umowy 
nr RP-630-52/2008 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
dlatego PUP wypowiedział im umowę ze skutkiem natychmiastowym, wzywając 
jednocześnie do zwrotu dokonanej refundacji w kwocie 14.500 zł wraz z należnymi 
odsetkami. Zdaniem Komisji postępowanie Dyrektor Frączek było zgodne z prawem, 
co potwierdza wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach. Panowie Korus wnieśli od 
tego wyroku apelację, którą Sąd Okręgowy w Opolu oddalił jako bezzasadną. 
Komisja analizując skargę skupiła swoją uwagę na działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Głubczycach.  
Komisja odniosła się również do zarzutów dotyczących przyznawania dotacji                       
w ramach refundacji w latach 2008-2009. 
W tym okresie była przeprowadzona kontrola w PUP przez Opolski Urząd 
Wojewódzki, który skontrolował dotacje z roku 2008. Celem kontroli było m.in. 
badanie legalności działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach w zakresie 
wydatkowania środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia                      
i doposażenia stanowisk pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej przez 
bezrobotnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Reasumując Komisja uznała, że zawarte w skardze oskarżenia są bezpodstawne,                   
w związku z czym uznała ją za bezzasadną. 
 
 


