Druk Nr 43/46
Uchwała Nr ........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................................
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Gabrieli Sujkowskiej na działalność Prezydenta Miasta
Słupska oraz podległych pracowników w zakresie zarzutów dotyczących odwołania
ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Pani Gabrieli
Sujkowskiej oraz powołania na stanowisko Pani Aleksandry Bąkowskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52,
poz. 420) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509;
z 2002 r. Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Gabrieli Sujkowskiej z dnia 14 kwietnia 2009 r. na
działalność Prezydenta Miasta Słupska i podległych mu pracowników w zakresie zarzutów
dotyczących odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku
Pani Gabrieli Sujkowskiej oraz powołania na stanowisko Pani Aleksandry Bąkowskiej.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do Uchwały Nr .......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .....................................................

Uzasadnienie:
W nawiązaniu do skargi wniesionej przez Panią Gabrielę Sujkowską na działalność Prezydenta
Miasta uprzejmie wyjaśniam:
1) Biuro Prawne w przedmiocie skargi P. Gabrieli Sujkowskiej w części dotyczącej
postępowania sądowego przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku.
Skarżąca Gabriela Sujkowska złożyła do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w miesiącu grudniu 2007 r. pozew o uchylenie kary nagany.
W wyniku przeprowadzonego przez Sąd postępowania dowodowego, wyrokiem z dnia
25.07.2008 r. sygn. akt V P 221/07 oddalono powództwo.
Od wyroku I instancji p. Sujkowska wniosła apelację. W apelacji wnosiła o zmianę
wyroku i uchylenie nałożonej kary porządkowej ewentualnie o uchylenie wyroku do ponownego
rozpoznania wskazując, że pracodawcą powódki nie jest Prezydent Miasta ani Urząd Miejski ale
Gmina Miejska Słupsk.
Sąd II instancji w orzeczeniu z dnia 19.12.2008 r. sygn. akt V Pa 55/08 uchylił
do ponownego rozpoznania wyrok Sądu Rejonowego ze wskazaniem prawidłowości oznaczenia
przez stronę powodową strony pozwanej, tj. czy pozwaną zdaniem powódki jest Gmina Miejska
Słupsk, Prezydent Miasta, Urząd Miejski czy Przedszkole Miejskie Nr 12. Sąd II instancji nie
wypowiedział się co do merytorycznego rozstrzygnięcia tj. nałożenia kary porządkowej,
gdyż w dniu 19 grudnia 2008 r. kary już nie było, bowiem z mocy prawa została uznana
za niebyła – art. 113 Kp. Kolejny termin rozprawy 24.06.2009 r.
2) Informacje dotyczące czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu
i Kontroli w Przedszkolu nr 12 w Słupsku, którego dyrektorem była skarżąca.
Pracownicy Wydziału - Katarzyna Jakubowska – Dyrektor, Joanna Kulikowska – audytor
wewnętrzny i Leszek Pińkowski – główny specjalista przeprowadzili w dniach 2-4,
17 października 2007 roku, kontrolę gospodarki finansowej za rok 2006 w Miejskim Przedszkolu
Nr 12 w Słupsku. Podczas kontroli stwierdzono, że trzy osoby zatrudnione w/w Przedszkolu są
spokrewnione. Ze struktury organizacyjnej wynika, iż wskazane osoby podlegają służbowo
bezpośrednio kierownikowi jednostki i taka sytuacja nie może mieć miejsca. W trakcie kontroli
zwrócono uwagę, że w planie finansowym na rok 2006 wykazano ujemny stan funduszu
obrotowego. Sprawdzono wykonanie wydatków z zatwierdzonym planem finansowym
i stwierdzającego jego przekroczenie w paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń, 4300 – zakup usług pozostałych, 4410 – podróże służbowe krajowe. W toku
kontroli podjęto próbę wyjaśnienia okoliczności związanych z podjęciem uchwały sprzecznej
z założeniami regulaminu rady rodziców którą to uchwałą Pani dyrektor jednostki przekazała
kompetencje finansowe agentowi turystycznemu firmy MARGAB Janowi Sujkowskiemu, który
jest mężem. Po przeprowadzonych rozmowach z rodzicami będącymi członkami Komitetu,
stwierdzono, iż nie byli świadomi, że pod szyldem Komitetu Rodzicielskiego będą firmować
działalność pana Sujkowskiego. Ponadto podczas kontroli zwrócono uwagę na rachunki
i dowody wpłat za kolonie i obozy. Dokumenty te z pieczątką Komitetu Rodzicielskiego
podpisywała z upoważnienia Dyrektor Przedszkola – Pani Gabriela Sujkowska. Rachunki
i dowody wpłat nie były ewidencjonowane w dokumentacji Komitetu Rodzicielskiego. Pomimo
firmowania działalności turystycznej przez Komitet Rodzicielski fundusz Rady nie generował
żadnych zysków na swoim koncie. Z analizy dokumentacji wynika, że przychody Komitetu
Rodzicielskiego pochodziły tylko z wpłat rodziców.
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Wpłaty na organizowane kolonie i wypłaty dla firmy MARGAB odbywały się poza ewidencją.
Podczas kontroli stwierdzono, że Komitet Rodzicielski przy Przedszkolu Miejskim Nr 12
przekazywał pieniądze dla Dyrektora Przedszkola na pokrycie wydatków remontowych. Z
analizy dokumentów księgowych jednostki wynika, że w tym samym czasie z budżetu
przedszkola zakupiono materiały remontowe.
Stwierdzono, że rozliczenie kwoty wydatkowanej na wyposażenia placu zabaw
udokumentowane jest w formie dwóch oświadczeń osoby wykonującej prace i brak jest
jakichkolwiek rachunków czy oświadczeń potwierdzających wydatkowanie pobranych czeków.
Nieprawidłowością jest brak rachunków na zakup materiałów budowlanych lub za wykonaną
pracę. Przedstawiciele Rady Rodziców stwierdzili, że do dnia rozpoczęcia kontroli Pani dyrektor
nie przedstawiła im żadnej dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków z pieniędzy
Rady. Podczas kontroli zwrócono uwagę na sposób przechowywania dokumentacji Komitetu
Rodzicielskiego działającego przy Miejskim Przedszkolu Nr 12. Dokumenty przechowywane są
w gabinecie Pani dyrektor przedszkola, która ma do nich bezpośredni dostęp. Protokół z
przebytej kontroli został podpisany 30 października 2007 roku.
Pani Gabriela Sujkowska w złożonym wyjaśnieniu do protokołu kontroli nie wskazała
nowych okoliczności i pismem z dnia 15 listopada 2007 roku podtrzymano stanowisko
dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli, a materiały zgromadzone w trakcie tej
kontroli przekazano do Wydziału Oświaty w celu podjęcia dalszych decyzji.
W związku z zaistniałą sytuacją Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński udzielił
w dniu 19 listopada 2007 roku karę nagany za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy.
Jednocześnie w związku z ujawnieniem faktów wskazujących na możliwość popełnienia
przestępstwa pismem z dnia 14 października 2007 roku Prezydent Miasta zawiadomił
Prokuratora Rejonowego w Słupsku o wynikach kontroli. Prokurator po przeprowadzonych
czynnościach w dniu 29.02.2008 r. postanowił umorzyć śledztwo 13 marca 2008 r. Prezydent
Miasta złożył zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Słupsku o umorzeniu
śledztwa. Sąd Rejonowy w Słupsku po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 maja 2008 r.
zażalenia postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. W myśl obowiązujących
przepisów postanowienie było prawomocne.
3) Odwołanie Pani Gabrieli Sujkowskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12
i powołanie Pani Aleksandry Bąkowskiej.
W przedmiocie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia wyjaśniam, że na
podstawie orzeczenia lekarskiego nr 1/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. udzielono Pani Gabrieli
Sujkowskiej urlopu w okresie od 1 lipca 2008r. do 30 września 2008r.
W tym miejscu należy wskazać, że orzeczenie lekarskie wskazujące konieczność korzystania
z urlopu dla poratowania zdrowia zostało złożone przez Panią Sujkowską w siedzibie
Przedszkola Miejskiego nr 12, a nie bezpośrednio w Wydziale Oświaty; o fakcie „istnienia
takiego orzeczenia pracownik Wydziału został poinformowany drogą telefoniczną, natomiast
samo zaświadczenie zostało doręczone do Wydziału w dniu 2 lipca 2008r.
Należy zwrócić uwagę, że w Przedszkolu Miejskim nr 12 obowiązki zastępcy dyrektora
(nieetatowo) pełniła - na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej - Pani Aleksandra Bąkowska
– nauczyciel dyplomowany tej placówki. I to właśnie Pani Aleksandra Bąkowska poinformowała
Wydział Oświaty o dostarczonym orzeczeniu.
W związku z powyższym, po rozmowie z Panią Bąkowską i wyrażeniu przez nią zgody
powierzono Jej stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora od dnia 1 lipca 2008r. zarządzeniem
Nr 576/O/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 lipca 2008r. Należy wspomnieć, że już
wcześniej, bo od 10 czerwca 2008r. do 30 czerwca 2008r. Pani Aleksandra Bąkowska pełniła
obowiązki dyrektora, gdyż w tym okresie Pani Sujkowska przebywała na zwolnieniu lekarskim.
Nie jest naruszeniem prawa powierzenie stanowiska z mocą obowiązującą od 1 lipca
zarządzeniem Prezydenta z dnia 3 lipca.
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Co do wątpliwości skarżącej dotyczących sposobu przeprowadzenia konkursu wyjaśniam
na podstawie dokumentów w sprawie:
Procedurę konkursową rozpoczęto 19 listopada 2008r. w związku ze złożeniem przez Panią
Gabrielę Sujkowską w dniu 25 sierpnia 2008r. podania o rozwiązanie umowy o pracę
w związku z przejściem na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela, z jednoczesnym
wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok 2008.
Pani Sujkowska wskazała, iż z urlopu chce skorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu
urlopu dla poratowania zdrowia, tj. w okresie do 1.10.2008r. do 18 listopada 2008r. Urlop ten
został udzielony zgodnie z wnioskiem. Jednak Pani Sujkowska przedłożyła zaświadczenie
lekarskie, z którego wynikało, że jest chora w okresie od 1.10.2008r. do 30.10.2008r. W okresie
od 1.11.2008r. do 16.11.2008r. korzystała z udzielonego Jej urlopu wypoczynkowego,
a następnie od 17.11.2008r. do 30.11.2008r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jej
nieobecność w pracy spowodowała, że w dalszym ciągu pani Bąkowska na podstawie
zarządzenia Nr 817/O/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2008r. zgodnie z art. 39
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty pełniła obowiązki dyrektora
przedszkola.
Przebieg procedury konkursowej:
powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 1044/O/08 z dnia 4 grudnia 2008r.
Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w
Słupsku. Datę konkursu wyznaczono na dzień 11 grudnia 2008r.; termin ten został odwołany
przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, ponieważ nie został zachowany siedmiodniowy
termin powiadomienia zainteresowanych o miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu. Nowy
termin został wyznaczony na dzień 22 grudnia 2008r., o czym Przewodniczący zawiadomił
członków Komisji Konkursowej i kandydatów pismem w dniu 11 grudnia 2008r.
Do postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 12 przystąpiły dwie kandydatki: Pani Gabriela Sujkowska
i Pani Aleksandra Bąkowska. Pani Gabriela Sujkowska nie uzyskała akceptacji Komisji
Konkursowej przy 9 głosach na „nie” i jednym głosie nieważnym; natomiast oferta złożona
przez Panią Aleksandrę Bąkowską została odrzucona ze względów formalnych i kandydatki
nie dopuszczono do dalszego postępowania konkursowego. Błąd formalny polegał na braku
uzasadnienia przystąpienia do konkursu, a tym samym nie został spełniony zapis pkt 2 ppkt 1
załącznika do ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12
został nierozstrzygnięty.
Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej Pani Sujkowska złożyła zastrzeżenie
na postępowanie Komisji do Prezydenta Miasta. W rozpatrzeniu sprzeciwu Prezydent
podtrzymał stanowisko Komisji Konkursowej, gdyż nie dopatrzył się naruszenia § 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji
konkursowej, a tym samym nie stwierdził konieczności unieważnienia konkursu.
Wobec nierozstrzygnięcia konkursu Dyrektor Wydziału Oświaty wystąpił do Prezydenta
o rozważenie kandydatury Pani Aleksandry Bąkowskiej jako kandydatki na dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 12 – zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Do czasu
ostatecznego podjęcia decyzji o powierzeniu stanowiska dyrektora tego przedszkola, pełnienie
obowiązków pozostawiono Pani Aleksandrze Bąkowskiej, która przez ostatnie 6 miesięcy
nienagannie wywiązywała się ze swoich obowiązków. W związku z tym nie było zasadne
powierzenie tych obowiązków innemu nauczycielowi na okres jednego miesiąca. Zakończenie
procedury powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 nastąpiło po
spełnieniu wymogów formalno-prawnych, w tym uzgodnieniu kandydatury z organem nadzoru
pedagogicznego – Pomorskim Kuratorem Oświaty. Powierzenie obowiązków dyrektora Pani
Aleksandrze Bąkowskiej nastąpiło zarządzeniem nr 104/O/09 z dnia 2 lutego 2009r. z mocą
od dnia 1.02.2009r.
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Nie zamieszczono niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej
niezwłocznie po podpisaniu. Zarządzenie opublikowano w dniu 8 maja br. - nie stanowi to
złamania prawa i nie miało wpływu na stan faktyczny powierzenia stanowiska Pani Bąkowskiej,
która zarządzenie o powierzeniu obowiązków odebrała osobiście.
Natomiast wydanie zarządzenia o odwołaniu Pani Gabrieli Sujkowskiej w dniu 23
grudnia 2008r. z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia było formalnością, gdyż zgodnie z wolą
Skarżącej wyrażoną w piśmie z dnia 25 sierpnia 2008r. sama zrezygnowała z powierzonego jej
stanowiska (kadencja upływała w dniu 31 sierpnia 2009r.).
Biorąc powyższe pod uwagę uważa się stwierdzenie „łamanie prawa przez Prezydenta
Miasta Słupska” za bezzasadne.

Przewodniczący
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