Protokół nr 25/2016
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 21 listopada 2016 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Halina Zychowicz-Michoń – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
4. Maria Krupienia – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa
5. Ireneusz Maciejczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa
6. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
7. Magdalena Grala, Renata Stanok – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta
i gminy – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie oraz Biblioteki Publicznej
w Świerzawie - za okres IX.2015 - X.2016 r.
2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum
w Świerzawie.
3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Marian Matusiak
otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził,
że uczestniczy w nim 5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag, w związku z czym Przewodniczący poinformował, że
porządek obrad został przyjęty.
Przewodniczący Komisji poinformował, że pismem z dnia 14.11.2016 r. zaprosił na dzisiejsze
posiedzenie Komisji Panią E.N., która złożyła skargę na Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie.
W rozmowie telefonicznej w dniu 17.11.2016 r. Pani E.N. poinformowała, że nie będzie mogła
uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, ponieważ przebywa w szpitalu.
Ad 1.1. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie
miasta i gminy – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie oraz - za okres
IX.2015 - X.2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Świerzawie za okres IX.2015 - X.2016 r.
Informację przedstawiła Dyrektor CKSiT H. Zychowicz – Michoń.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 1.2. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie
miasta i gminy – Biblioteka Publiczna w Świerzawie - za okres IX.2015 - X.2016 r.
Komisja zapoznała się z informacją z działalności Biblioteki Publicznej w Świerzawie za okres
IX.2015 - X.2016 r.
Informację przedstawiła Dyrektor BPMiG M. Krupienia.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

2 Ad 2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Gimnazjum w Świerzawie.
Z treści skargi wynika, iż Skarżąca Pani E.N. zarzuca Dyrektorowi Gimnazjum w Świerzawie
„nieprawidłowe stosowanie przepisów o finansach publicznych oraz podejmowanie od 2012 roku
decyzji niezgodnych z prawem i finansowanie ich ze środków publicznych”.
Komisja badając przedstawione przez Dyrektora Gimnazjum Panią Romanę Kaszubowską
przedstawione wyjaśnienia, ustaliła, że:
1. Według dokumentacji powypadkowej Pani E.N. w dniu 12 marca 2010 roku uległa
wypadkowi przy pracy. Podczas szarpaniny z uczniem chłopiec złapał nauczycielkę za obie
ręce i ścisnął tak mocno, że doszło do urazu prawej ręki i urazu psychicznego.
2. Pani E.N. w dniu 21 stycznia 2015 roku dostarczyła do Gimnazjum w Świerzawie
orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotoryi
o stopniu niepełnosprawności z dnia 7 sierpnia 2013 roku oraz orzeczenie z dnia
14 września 2013 roku zmieniające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 7 sierpnia
2013 roku w punkcie: Niepełnosprawność istnieje od: nie da się ustalić, na:
Niepełnosprawność istnieje od: 12 marca 2010 roku. Dodatkowo pojawia się stwierdzenie,
że osoba orzekana wymaga częściowej lub czasowej pomocy osoby drugiej. W protokole
powypadkowym istnieje jedynie zapis o urazie ręki prawej i urazie psychicznym.
3. W 2015 roku Pani E.N. dostarczyła kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
z okresem obowiązywania do 31 maja 2017 roku. Symbol przyczyny niepełnosprawności –
10-N, co oznacza choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy
centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia
kręgowego i inne. Według tej samej klasyfikacji symbolem 05-R oznacza się upośledzenie
narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby
tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu
ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu.
4. Decyzja o przyznaniu renty dla Pani E.N. z dnia 13 marca 2014 roku z tytułu wypadku przy
pracy według oświadczenia Pani Dyrektor nie została dostarczona do Gimnazjum.
5. Pani E.N. została przywrócona przez Dyrektora Gimnazjum do pracy w dniu 22 stycznia
2015 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 stycznia 2015 roku.
6. W dniu 16 kwietnia 2015 roku Pani E.N. otrzymała orzeczenie lekarskie nr 35/2015 wydane
w trybie odwoławczym przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we
Wrocławiu Oddział w Lubinie, stwierdzające jej zdolność do podjęcia pracy na
zajmowanym przez siebie stanowisku.
7. W maju 2016 roku Pani E.N. otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy na mocy którego
z dniem 31 sierpnia 2016 roku przestała być pracownikiem Gimnazjum w Świerzawie.
Obecnie toczy się postępowanie sądowe.
8. Skarżąca pomimo pozytywnej opinii Medycyny Pracy w latach 2015-2016 przebywała
z przerwami 336 dni na zwolnieniach lekarskich.
9. W dniach od 9 do 21 marca 2016 roku przeprowadzona została kontrola gospodarki
finansowej Gimnazjum w Świerzawie za lata 2013-2016 przez inspektora Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu – nie stwierdzono nieprawidłowości.
–

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Świerzawa
stwierdziła, iż działania Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie są prawidłowe i zgodne z zapisami
ustawy o finansach publicznych, co podważa w swej skardze Skarżąca.

- 3 Fakt prawidłowego prowadzenia polityki finansowej w Gimnazjum potwierdziła kontrola
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Jednocześnie Komisja Rewizyjna zauważa, że
ocena prawna działania Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie w stosunkach pracowniczych jest
przedmiotem postępowania przez sądem pracy, co zdaniem Komisji nie rzutuje bezpośrednio na
podnoszony przez Skarżącą zarzut nieprawidłowego stosowania przepisów ustawy o finansach
publicznych. Jakiekolwiek bowiem koszty związane z prowadzeniem postępowań sądowych
stanowiły realizację przez Dyrektora Gimnazjum obowiązków prawnych, które powstały w ramach
tych postępowań.
W związku z tym Komisja uznała, że skarga złożona przez Panią E.N. na działalność
Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie Panią Romanę Kaszubowską jest bezzasadna z przyczyn
podanych powyżej.
Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Radzie Miasta i Gminy Świerzawa pod
głosowanie podczas sesji w dniu 24 listopada 2016 r.
Ad.3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XXIV sesję Rady Miasta
i Gminy:
1) nr 124 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie – ref I. Maciejczyk - opinia
pozytywna,
2) nr 125 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Świerzawa – ref. R. Stanok - opinia pozytywna,
3) nr 126 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
miasta i gminy Świerzawa – ref. R. Stanok - opinia pozytywna,
4) nr 127 w sprawie opłaty prolongacyjnej – ref. R. Stanok - opinia pozytywna,
5) nr 128 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Świerzawa na lata 2015-2025
- opinia pozytywna,
6) nr 129 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017 - ref. I. Maciejczyk – opinia pozytywna,
7) nr 130 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – ref M. Grala - opinia
pozytywna,
8) nr 131 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok – ref. A. Chodyra - opinia pozytywna.
Ad 4. Sprawy różne.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Marian Matusiak
Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

