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PROTOKÓŁ NR 31/09 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 13.05.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.30 i trwało do 09.30. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Radca Prawny Zygmunt 
Kandulski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem posiedzenia było wydanie 
opinii do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie wyraŜenia zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Piotrem Waydykiem. 
 
Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
 
Ad. Wypracowanie opinii do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie  
w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Piotrem 
Waydykiem. 
 
Radca Prawny Zygmunt Kandulski powiedział, Ŝe art. 22 ustawy o samorządzie 
powiatowym z dnia 5 czerwca mówiący o ”rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem..” który naleŜy interpretować 
według orzeczenia sądu najwyŜszego z 2006 roku „stanowisko rady powiatu w kwestii 
zgłoszonego przez pracodawcę zamiaru rozwiązania z radnym stosunku pracy (art. 22 ust. 2 
ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym) jest uzaleŜniony od przyczyn, 
które je uzasadniają tylko w tym sensie, Ŝe w przypadku gdy przyczyny te wiąŜą się  
ze zdarzeniem związanym z wykonywaniem mandatu, rada ma obowiązek odmówienia 
zgody. W przypadkach, w których takiego związku nie ma wyraŜenie zgody lub jej odmowa 
zostają pozostawione jej uznaniu.”, czyli tutaj Rada ma pełną swobodę.  
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł odczytał pismo przysłane faksem w dniu  
12 maja br. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie od Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Krzywinie informujące o niemoŜliwości uczestniczenia w spotkaniu będące odpowiedzią 
na zaproszenia na posiedzenie Komisji (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu  
nr 3). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe na spotkaniu pani dyrektor podnosiła 
sprawę, Ŝe dzieje się to tylko z przyczyn organizacyjnych aczkolwiek nie omieszkała pokazać 
dokumentów, które radnych Piotr Waydyk kierował do niej, a które podgrzewały atmosferę. 
Pani dyrektor uwaŜała, Ŝe nie powinien był się tak zachowywać. Pani dyrektor nie wykazała 
woli, Ŝeby zaproponować coś radnemu. W świetle wspomnianych zajść naleŜy postrzegać 
sprawę, Ŝe jednak nie do końca jest to tylko czysta zmiana organizacyjna. W związku  
z konkursem to pani dyrektor widzi samą siebie pierwszą do zatrudnienia i godziny, które 
mogła mu teoretycznie przyznać przyznaje sobie. Czy nie powinien tutaj zareagować organ 
prowadzący? Co do świetlicy to wynika, Ŝe pan Waydyk ma większe uprawnienia bo jest 
nauczycielem dyplomowanym, a obecnie uczący w świetlicy dopiero zdobywa kwalifikacje, 
na co pani dyrektor zapytała to co tamtego ma zwolnić a tu temu dać. Starosta dodał, Ŝe jest 
tam ewidentny konflikt a Komisja musi ocenić to, czy ten konflikt jest spowodowany 
sprawowaniem mandatu. Do pana Waydyka zgłaszało się grono pedagogiczne równieŜ  
w sprawie wykonania boiska, które teŜ było sprawą sporną. To są małe środowiska. Były 
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podjęte próby rozmów, aby zaŜegnać spór. Po tych rozmowach w rezultacie radny zmienił 
zdanie, czyli przyjął propozycję pani dyrektor. Natomiast pani dyrektor mówi dzisiaj,  
Ŝe moŜe przyjąć go ale nie musi. Dzisiaj to, co napisała p. dyrektor nie jest aktualne, gdyŜ po 
tych spotkaniach i rozmowach Radny Waydyk złoŜył formalnie na piśmie, Ŝe przyjmuje etat 
w wymiarze 12/18. Starosta dodał, Ŝe w świetle tego uwaŜa, Ŝe nie moŜna wyrazić zgody na 
rozwiązanie z radnym stosunku pracy. Gdzieś tam tli się konflikt między dyrektorem  
a radnym, a tu juŜ komisja musi ocenić czy to jest w wyniku sprawowanego mandatu.  
 
Radny Arkadiusz Augustyniak powiedział, Ŝe nawet nie widać tutaj dobrej woli organu 
prowadzącego w sprawie pomocy temu człowiekowi.   
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w zeszłym roku pani dyrektor 
próbowała zmniejszyć wymiar godzin do 16/18, co zrobiła bez zasięgnięcia opinii Rady 
Powiatu w Gryfinie. Po znalezieniu się sprawy w sądzie p. dyrektor wycofała się z tego 
zamiaru. To zwiększyło konflikt między dwojgiem.  
 
Radca Prawny Zygmunt Kandulski powiedział, Ŝe według niego jeŜeli Radny Piotr 
Waydyk złoŜył pisemne oświadczenie, Ŝe przyjmuje proponowane zmiany w wymiarze 12/18 
etatu to jakby konflikt wygasa, poniewaŜ przyjmuje on warunki zaproponowane przez 
dyrektora. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe teraz to zaleŜy od dobrej woli pani 
dyrektor, czy przyjmie te jego oświadczenie czy zwolni pana Waydyka. 
 
Radca Prawny Zygmunt Kandulski powiedział, Ŝe z pisma wynika informacja,  
Ŝe zamiarem pani dyrektor jest tylko wypowiedzenie zmieniające warunki na 12/18.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe w takim razie Radny Piotr Waydyk 
powinien poinformować Komisję i okazać kserokopię oświadczenia, Ŝe przyjmuje 
zaproponowane warunki, jakie złoŜył pani dyrektor.  
 
Radca Prawny Zygmunt Kandulski dodał, Ŝe wówczas sprawa staje się bezprzedmiotowa.  
  
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe uwaŜa z treści pisma, Ŝe p. dyrektor 
definitywnie chce rozwiązać z radnym stosunek pracy.  
 
W związku ze złoŜeniem przez Pana Radnego Piotra Waydyka oświadczenia o przyjęciu 
zaproponowanego zmniejszenia wymiaru zatrudnienia do 12/18 i proporcjonalnego 
zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, Komisja Spraw Społecznych postanowiła zwrócić 
się z zapytaniem, czy Pani Dyrektor podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące zatrudnienia go 
w wymiarze 12/18 etatu w roku szkolnym 2009/2010 wyraŜone w piśmie z dnia 15 kwietnia 
2009 r. Z uwagi na konieczność rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na najbliŜszej 
planowanej sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 29 maja 2009 roku, Komisja prosi  
o udzielenie odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i nadesłanie 
jej odpowiedzi równieŜ faksem (pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
 
Kserokopia pisma z dnia 12 maja 2009 r. Radnego Piotra Waydyka do Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Krzywinie, w którym radny wyraŜa zgodę na zatrudnienie go w wymiarze 
12/18 etatu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Komisja nie mogła wydać ostateczną decyzję ze względu na nieobecność Pani Dyrektor  
na posiedzeniu Komisji i w związku z nieznajomością jej stanowiska wobec zatrudnienia  
na 12/18 Radnego Piotra Waydyka. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 
 
 


