
Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Kłobucku 

w sprawie skargi Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
 

 

 W dniu 8 grudnia 2005 r. odbyło si� posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kłobucku, na którym została rozpatrzona skarga Pani Agnieszki Go 

z dnia 03.11.2005 r. na Starostwo Powiatowe w Kłobucku przekazana do 

rozpatrzenia Radzie Powiatu w Kłobucku przez �l�ski Urz�d Wojewódzki 

w Katowicach pismem nr BD-OK VI - 0554/131/05 z dnia 10.11.2005 r. 

 Komisja, po zapoznaniu si� ze skarg� Pani Agnieszki Go oraz wyja�nieniami 

Starosty Kłobuckiego przedstawionymi w pi�mie Nr EKZ.I. 0715-93/05 z dnia 

23.11.2005 roku i po wysłuchaniu wyja�nie� Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia uznaje skarg� za uzasadnion�. 

 

U z a s a d n i e n i e 

Pani Agnieszka Go w swojej skardze przedstawiła zarzuty wobec Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku w zwi�zku z nie wypłaceniem przez Starostwo ostatniej 

raty stypendium unijnego.  

W wyniku post�powania wyja�niaj�cego stwierdzono, i� przyczyn� nie 

przekazania ostatniej raty stypendium była pomyłka we wpisaniu numeru konta na 

sporz�dzanej li�cie wypłat, w wyniku czego polecenie przelewu �rodków w dniu 

12.10.2005 roku na wskazane w wykazie konto nie było mo�liwe. Powiat Kłobucki 

otrzymał �rodki finansowe na realizacj� ostatniej transzy w dniu 11.10.2005 roku, 

a okres realizacji Projektu (Projekt Z/2.24/II/2.2/28/04 o tytule „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie powiatu Kłobuckiego”) 

upływał z dniem 14.10.2005 roku. W zwi�zku z tym, Pani Agnieszka Go nie 

otrzymała ostatniej transzy w powy�szym terminie. Starosta Kłobucki w cytowanym 

wy�ej pi�mie zapewnił jednak, i� wypłata nale�nych 20 % przyznanego stypendium 

Pani Agnieszce Go nast�pi do ko�ca listopada br. W dniu 29.11.2005 roku nale�ne 

�rodki zostały przekazane Pani Agnieszce Go na konto.  

Reasumuj�c Komisja uznaje skarg� za uzasadnion�, poniewa� zarzuty 

przedstawione w skardze s� uzasadnione, chocia� pomyłka w numerze konta 

przy przekazywaniu �rodków była przypadkowa i niezamierzona.  
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