
Uchwała Nr XXXIV/259/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 grudnia 2009r. 

w sprawie: rozpatrzenia skargi 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (j.t.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.  1592 ze zm.)  oraz art.  229 pkt

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.

Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co

następuje:

§1.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  w  celu  zbadania  zarzutów

skargi złożonej przez Panią Mirosławę Brodzką oraz Panią Jolantę Stachowiak na

działania  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej

w Pułtusku, uznaje się skargę za bezzasadną. 

§2.

Akceptuje się odpowiedź na zarzuty skargi w brzmieniu załącznika do uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Pułtusku 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

W  dniu  5  listopada  br.  do  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  wpłynęły

3 pisma - skargi (identycznej treści) adresowane do:

– Starosty  i  Wicestarosty  Pułtuskiego  (przekazano  według  kompetencji  do  Rady

Powiatu w Pułtusku),

– członków Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusku (przekazano wszystkim członkom

Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusku),

– “Zarządu Rady Powiatu” w Pułtusku (przekazano według kompetencji  do Rady

Powiatu w Pułtusku).

Autorki  pisma  -  skargi  Pani  Jolanta  Stachowiak  i  Pani  Mirosława  Brodzka

pracownice SP ZOZ w Pułtusku (obecnie trwa procedura sądowa w Sądzie Pracy

w Ostrowi  Mazowieckiej)  przedstawiły zarzuty dotyczące działania  Dyrektora  SP

ZOZ w Pułtusku.

Starosta  Pułtuski  działając  na  podstawie  art.  8  ust.  2  Rozporządzenia  Rady

Ministrów  z  dnia  8  stycznia  2002r.  w  sprawie  organizacji  przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) zwrócił się o uzupełnienie

skargi,  aby  przedstawione  pytania,  zarzuty,  wątpliwości  spełniały  kryteria  skargi,

określone  w  art.  227  kpa:  “przedmiotem  skargi  może  być  w  szczególności

zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich

pracowników,  naruszenie  praworządności  lub  interesów  skarżących,  a  także

przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Uzupełnienie jakie przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w dniu 20

listopada  2009r.  nie  uszczegółowiło  zarzutów,  natomiast  jednoznacznie  określony

został charakter pisma jako skarga. Wobec powyższego Starosta Pułtuski przekazał

skargę wg kompetencji Radzie Powiatu. 

Na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  dniach  2-3  grudnia  2009r.

przedmiotowa skarga została szczegółowo omówiona. W dniu 14 grudnia br. zarzuty



skargi badała Komisja Rewizyjna a w posiedzeniu tej komisji  udział wzięli  m.in.:

p. Brodzka, p. Stachowiak i Dyrektor SP ZOZ - N. Tokarski. Ww. Komisja spotkała

się  ponownie  w  dniu  16  grudnia  br.  i  dokonała  weryfikacji  dodatkowych

dokumentów przekazanych  przez  Dyrektora  SP ZOZ,  mających  wyjaśnić  zarzuty

dotyczące wyjazdu służbowego samochodu SP ZOZ w dniu 15 czerwca 2009r. do

Ostrowi Mazowieckiej.  Po analizie  otrzymanych dokumentów Komisja Rewizyjna

postanowiła  o  skierowaniu  skargi  pod  obrady  najbliższej  Sesji  Rady  Powiatu

w Pułtusku.

Rada  Powiatu  po  wyjaśnieniu  wszystkich  okoliczności  wskazanych  w  skardze,

stwierdza co następuje:

1. W przypadku  sprawy opisanej  jako  “przerabianie  dowodów”  (bez  opisania  na

czym polegało  przerabianie),  należy  stwierdzić,  iż  sprawy o  czyny z  kodeksu

karnego są wyjaśniane w formie dochodzenia lub śledztwa przez organy ścigania.

Dyrektor  SP ZOZ nie  ma uprawnień  do  prowadzenia  służbowego dochodzenia

faktów w powyższej sprawie. 

2. Zarzut  dot.  “podwożenia  pracowników  SP  ZOZ  do  Prokuratury  Rejonowej

w Ostrowi Mazowieckiej” został wyjaśniony następująco przez Dyrektora SP ZOZ

na  posiedzeniach  stałych  Komisji  Rady  Powiatu:  Dyrektor  wraz  z  dwoma

pracownikami SP ZOZ – przedstawicielami Związków Zawodowych udał się na

przesłuchanie w charakterze świadka do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi

Mazowieckiej  w dniu  25  czerwca  2009r.  (nie  był  to  wyjazd  do  Prokuratury!)

Koszt wyjazdu – delegacji służbowej wyniósł 108zł.  Wyjazd był jednorazowy. 

Natomiast  w  dniu  15  czerwca  br.,  w  związku  z  zaplanowanym  wyjazdem

służbowym  Kierownika  Działu  Administracyjno-Gospodarczego  do  Ostrowi

Mazowieckiej, jeden z pracowników SP ZOZ udał się samochodem służbowym

wraz z Kierownikiem Działu do sądu w charakterze świadka. 

3. Zarzut dot.  celowości i zasadności wnoszenia apelacji Rada Powiatu komentuje

następująco:  Dyrektorowi  SP  ZOZ  jako  stronie  sporu  przysługuje  prawo

wniesienia  apelacji  od wyroku sądu I instancji.  Z uprawnienia  przysługującego

stronie nie można czynić zarzutu.

Ponadto, jak stwierdził Dyrektor, podczas I rozprawy w Sądzie Pracy, jedna z Pań



otrzymała  propozycję  pracy (przywrócenia  do  pracy),  ale  nie  przyjęła  złożonej

oferty, która to propozycja została odnotowana w dokumentach sądu. 

4. Rada Powiatu  w Pułtusku  nie  traktuje  jako  zarzutu  informacji  dot.  wszczętych

przez  pracowników  SP  ZOZ  w  Pułtusku  spraw  w  Sądzie  Pracy.  Od  dnia

rozpoczęcia pełnienia stanowiska Dyrektora SP ZOZ tj.  od dnia 20.05.2008 do

dnia 30.11.2009r. przed Sądem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej wszczęte zostały

4 sprawy pracownicze. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu nie ingeruje w politykę

kadrową prowadzoną przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w tym

przez Dyrektora SPZOZ w Pułtusku. 

5. Zarzut dot. posługiwania się protokółem Rady Społecznej SP ZOZ przed Sądem

Pracy  jest  trudny  do  wyjaśnienia.  Dyrektor  SP  ZOZ  w  złożonym  piśmie

przedstawiając  poszczególne  problemy  stwierdził,  iż  “Dyrektor  SP  ZOZ  nie

przedkładał  przed  żadnym  z  sądów  protokołów  Rady  Społecznej  SP  ZOZ

w Pułtusku”.

6. W  stosunku  do  uwag  –  dotyczących  protokółu  posiedzenia  Rady  Społecznej

 SP ZOZ w Pułtusku z dnia 25 lutego 2009r. Rada Powiatu stwierdza, iż zgodnie 

z Regulaminem Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku stanowiącym załącznik do

uchwały  nr  IX/74/03  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  6  października  2003r.

w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Rady  Społecznej  Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku,  posiedzenia  Rady  są

protokółowane.  Nie  sporządza  się  stenogramu  obrad,  a  protokólant  zapisuje

najważniejsze głosy, najistotniejsze elementy dyskusji, uchwały, decyzje i opinie

Rady. Zgodnie z zapisem w protokóle Rady Społecznej z dnia 21 kwietnia 2009r.

protokóły Rady Społecznej  z  dnia  22  grudnia  2008 i  25  lutego  2009r.  zostały

przyjęte  przez  ww.  Radę  właśnie  w  dniu  21  kwietnia  2009r.  Zgodnie  z  ww.

Regulaminem protokół podpisuje Przewodniczący Rady na kolejnym posiedzeniu,

gdy wszyscy członkowie Rady zapoznają się z tym dokumentem i nie  wnoszą

uwag. 

Przedstawione powyżej  wyjaśnienia dają podstawę do uznania skargi jako

bezzasadną. 


