
ROK 2013 

1. Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 –weryfikacja dokumentacji księgowej 

Beneficjenta potwierdzająca wydatki kwalifikowane przez Fundacje „Fundusz 

Współpracy” . 

2. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w 

przedmiocie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji otrzymanej 

na realizację wydatków w rozdziale 71015 klasyfikacji budżetowej w 2012r. 

3. Wystąpienia pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie kontroli 

sprawdzenia realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodność zatrudnienia 

pracowników placówki opiekuńczo – wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami. 

4. Wystąpienia pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie kontroli oceny 

stanu realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu Obrony Cywilnej. 

5. Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie kontroli 

poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

6. Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie kontroli 

planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią 

7. Wystąpienia pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zadań Starosty 

Powiatu Otwockiego związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym 

rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca 

realizowanych przez Powiatowy Urząd pracy w Otwocku od 1.07.2012r – 

31.05.2013r. 

8. Wystąpienia pokontrolne Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie kontroli oceny 

działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi oraz współpraca Urzędu z 

ośrodkami pomocy społecznej na rzecz osób bezrobotnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. 

9. Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli problemowej przeprowadzonej 

w Powiecie Otwockim w temacie kontroli zadłużenie jednostek samorządu 

terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia. 
10.  Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w Domu   

        Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku         
11.  Kontrola problemowa dotycząca przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków             

     przez organy powiatu od 1 stycznia 2012r. do 31 października 2013r. 
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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ań. 10 ust. 1 ustawy z dnta 20 kr,r'ietnia f004 r. o promocji zatrudruenn

i insrytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69. poz. 415 z póżn. Zm.) Została

przeprowadzona kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzte Pracy r,v otrł'ocku w dniach

od 20 do 26 czerwca 2013 r. Przedmiot kontroli obejmował rea|izacje. Zadań StaJosty Powiatu

otwockiego związarrych z badaniem i analizowaniem s1.tuacji na lokalnym rynku pracy

w związku z postępowaniem o wydanie zez:wo|enia na pracę cudzozięmca realizowanych

przez Powiatowy Urząd Pracy w otwocku. Kontrolą objęto okres od dnia l |ipca 2012 r.

do dnia 3 I maja 2013 r.

W związku z kontrolą której ustalenia zostały przedstawione w podpisany|n przez

Panią bez zasIrzeŻei.L w dniu 26.06.2013 r. arkuszu kontroli oraz stosownie do art. 113

ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy _ przekazlję niniejsze wystą]le e

pokontrolne.

Badaniu poddano 76 informacj i starosty na temat moŹliwości zaspokojenia potrzeb

kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu

o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacj i

organizowanej dla pracodawcy (zwana dalej informacją slarosty) wydanych w okresie

kontrolowanym.

ocenie poddano formalnoprawną prawidłowośÓ wydawania informacj i Starosty oraz

terminowośó jej wydawania.

Dyrektor
o Urzedu Pracv



I. Ustalono, ie we wszystkich sprawach informacla
na podsta\Ą ie komp|etn1c|l zgłoszeń krajow1ch ofen prac1 .

Dane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

starostv została r,lr, dana

II. Ustalono. że we wszystkich sprawaclr pracodawca wskazał na
informacji starosty.

Dane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

III. Stwierdzono, ie we wszystkich sprawach dokonano analizy rejestrów bezrobotnych
t poszukuj ących pracy.

Dane zagadnienie ocenia się pozyywnie.

potrzebę uzyskania

proponowanego

takim samym

IV. Ustalono, że we wszystkich sprawach dokonano analizy wvsokości
lłr'nagrodzenia w odniesieniu do rt1,sokości r,r'vnagrodzenia w
lub porórr'n1rr'alnym zawodzie lub rodzaju pracv.

Dane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

V. Stwierdzono. Źe \Ą' Żadnej sprawie poddanej badaniu nie zorganizort.ano rekutacji.
ponierraz analiza rejestróu' bezrobotni'ch i poszukując1'ch pracr.. nie rr].kazała.
ze rr.re-1estrach liguruje odporriednia liczba osób spełnra.1a.cr.ch rrr'magania ltr.nika.1ące
ze złozone.j otin,'' T1m saml'm nie zaistniała koniecznosc poinlbrmorr.ania podmiotu
składaj a3e go o fertę o organizacj i rekrutacj i.

odstąpiono od ocenv.

VI' Ustalono, że w informacji starosty wydanej
plac}: nr ofpr/12l0817 nie uzupełniono punktu 5.1.
r'"ymagania pracodawcy).

w dniu 12.12.2012 r. na podstawie oferty
(Liczba osób w rejestrach spełniających

Z przedstawionych wyjaśnień wynika' Źe '.W infomac1r Starosty wydanej w dniu
12.12.2012 r. na podstawie oferty pracy nr ofpr/12l081 nie został zawal1y punkt 5'1.
z powodu przeoczenia błędu w druku. Wymagana przepisami analiza rejestrów osób
bezrobotnych i poszukqjących pracy Została plzeprowadzona i wynika Z wplsu
wpunkcie6,iŻ w ewidencji tut. urzędu brak jest kandydatów spełniających wymaganla
pracodawcy. W ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie figurowały osoby



spełniające wymagania stawiane plzez pracodawcę, co Zostało pośWiadczone załąezonytl
wydrukiem z systemu Syriusz".

Zgodnie Ze Wzorem informacji starosty okeślonym w załączniku
nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wydawania zenvolenia na pracę cudzoziemca (Dz.IJ ' z 2009 r. Nr 16, poz' 84.)

W pkt. 5. l. naleiy podaó liczbę osób w rejestrach spełniających wymagania pracodawcy.
Dane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

VII. Ustalono' ie we wszystkich sprawach infomacja starosty została wydana
z zachowaniem ustawowego terminu 7 dni.

Dane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

Zgodnie z art' 1|3 ust' 2 ustawy. jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zaleceń' uwag i wniosków' zgłosić do nlch zastrzeŻenia do Wojewody
Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Cudzoziemców. W przypadku
nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeŻei, jednostka kontrolowana
w terminie 30 dni .jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizac1i zaleceń. uw.ag
i wniosków. Jeżeli wojewoda uwzględni zastrzeŻenia jednostka kontrolowana w teminie
30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków
z uwzględnieniem zmian wynikających z zasIrzeŻęń.

Otrzvmu-ia:
1. adresat
Z. ala

Do wiadomości:
Pani Bogumiła Alicja Więckowska
Starosta Powiatu Otwockiego
ul. Górna 13
05-400 Otwock


