UCHWAŁA NR XXXIV/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie odpowiedzi Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa
Na podstawie art. 53 § 2 w związku z art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, poz. 1101, poz.
1529), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Odpowiadając na wezwanie złożone w dniu 20 lutego 2013 r. przez Panią Annę
Arcimowicz do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie usunięcia naruszenia
prawa dokonanego uchwałą Nr XXXI/304/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Pawła Orpika na
działania Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim,
podtrzymuje się w pełni stanowisko wyrażone w ww. uchwale.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Włodzimierz Matusiak
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w dniu 31 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę Nr
XXXI/304/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Pawła Orpika na
działania Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Uznała
skargę za uzasadnioną w zakresie dotyczącym zarzutu wykorzystania stanowiska
służbowego w celach prywatnych (w tym wypadku wykonania prac remontowych przez
dwóch pracowników Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
w prywatnym mieszkaniu dyrektora tej jednostki). Rada uznała za naganne
wykorzystywanie swojego stanowiska służbowego, w tym stosunku nadrzędności wobec
pracowników w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją zadań na rzecz kierowanej
przez dyrektora jednostki.
Pismem z dnia 19 lutego 2013 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej – 20 lutego
2013 r.) Pani Anna Arcimowicz wezwała Radę Miejską w Drawsku Pomorskim do
usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXI/304/2013 z dnia 31 stycznia
2013 r. W piśmie tym potwierdza fakt wykonywania prac remontowych w swoim
prywatnym mieszkaniu w Kaliszu Pomorskim przez dwóch pracowników placówki,
w której zajmuje stanowisko dyrektora. Stwierdza jednocześnie, że prace remontowe były
wykonywane w czasie wolnym od pracy, „odbieranym” za nadgodziny. Na potwierdzenie
tego przedstawiła rejestr wniosków pracowniczych o udzielenie czasu wolnego od pracy
w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, jak również ewidencję
godzin nadliczbowych i ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Z dokumentów
wynika, że pracownicy mieli udzielony czas wolny w zamian za czas przepracowany
w godzinach nadliczbowych i w tym czasie wykonywali prace remontowe. Jednakże
podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2013 r. zwołanej do zbadania
ewentualnej zasadności skargi złożonej przez P. Orpika, pracownicy przyznali, że nie
wiedzą, jak został ten czas rozliczony, ponieważ czasami pracowali w sobotę, czy
w niedzielę, ale nie są w stanie stwierdzić, czy godziny pracy w Kaliszu Pomorskim na
rzecz pani Dyrektor i pracy w godzinach nadliczbowych pokrywały się.
W swym wezwaniu pani Dyrektor powołała się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2011 r. (LEX nr 1101371, sygn.
akt II SA/Bk 386/11), w którym dokonano analizy przypadków, których zaistnienie może
uzasadniać odwołanie dyrektora szkoły z tego stanowiska podczas trwania roku
szkolnego.
W związku z powołaniem się na ten wyrok, Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
stwierdza, że przedmiotem podjętej przez nią uchwały była zasadność skargi na działanie
kierownika jednostki organizacyjnej gminy Drawsko Pomorskie, jaką jest Gimnazjum
w Drawsku Pomorskim, nie zaś odwołanie dyrektora ze stanowiska.
Do kompetencji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorski nie należy ocena, czy zaistniały
przypadki szczególnie uzasadnione, o których mowa w ww. wyroku. Kompetencja w tym
zakresie należy do organu prowadzącego placówkę oświatową, w tym przypadku
Burmistrza Drawska Pomorskiego.
Rada, w swej uchwale Nr XXXI/304/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Pawła Orpika na działania Dyrektora Gimnazjum
im. Adamam Mickiewicza w Drawsku Pomorskim odniosła się tylko do zarzutu skargi, tj.
wykorzystania stanowiska służbowego w celach prywatnych, uznając go za zasadny.
W związku z powyższym, odpowiadając na wezwanie Rada postanawia podtrzymać
stanowisko zawarte w ww. uchwale.
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