Projekt Nr BRM.0006.532.2018
z dnia 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Uznać skargę złożoną w dniu 3 września 2018 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustroń za bezzasadną
w zakresie nierównego traktowania kierownika oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu poprzez
niezabezpieczenie środków na paragrafie 4010 na wynagrodzenia pracowników, na podwyższenie wynagrodzeń.
§ 2.
Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 7887EA5D-D593-45DD-8562-C59DE4E8E7E4. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 3 września 2018 r. do Rady Miasta wpłynęła skarga Pani Bożeny Dziendziel – Kierownika
Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Ustroniu ( jednostki budżetowej Miasta Ustroń ) – na
działalność Burmistrza Miasta Ustroń Pana Ireneusza Szarca. Przedmiotowa skarga dotyczyła w
punkcie 1 nierównego traktowania Kierownika oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych ( dalej
„CUW” ), poprzez niezabezpieczenie środków na paragrafie 4010 na wynagrodzenia pracowników, na
podwyższenie wynagrodzeń. W uzasadnieniu skargi wskazano, iż w uchwale budżetowej na rok 2018
podjętej przez Radę Miasta Ustroń dnia 21 grudnia 2017 r. dla CUW zaplanowano ogólną kwotę
717.349,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 629.500,00 zł. Jednakże plan
wydatków przesłany do CUW nie uwzględniał pełnej kwoty zapisanej w uchwale budżetowej na rok
2018, a jedynie kwotę 647.349,00 zł, w tym na wynagrodzenia 559.500,00 zł. Powstała różnica 70.000
zł została przesunięta do innego dysponenta, tj. Skarbnika Miasta. W czerwcu 2018 r. Kierownik CUW
otrzymała 50.000,00 zł - po skierowaniu pisma do Skarbnika Miasta o uzupełnienie środków, ponieważ
zabrakło środków na opłacenie pracownikom Funduszu Pracy. Natomiast kwota 20.000,00 zł została
zapisana na paragrafie 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” ale w Urzędzie Miasta.
Ponadto przedmiotem skargi było w punkcie 2 i 3 wywieranie przez Burmistrza Miasta nacisku na
Kierownika i pracowników CUW mającego na celu odejście ze stanowiska przez Panią Kierownik
CUW.
Skarga zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu Miasta Ustroń została skierowana do zaopiniowania przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów, tj. odpowiedzi na skargę udzielonej przez
Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez
Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Kierownika CUW.
Po przeanalizowaniu treści skargi należy stwierdzić, iż okoliczności powołane w punkcie 2 i 3 nie mogą
być przedmiotem skargi składanej do organu stanowiącego Miasta, ponieważ dotyczą relacji
wynikających z indywidualnego stosunku pracy zawartego pomiędzy Kierownikiem CUW a
Burmistrzem, a więc relacji pracownik – pracodawca. Zdanie to podzieliła również Pani Kierownik CUW
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2018 r., co wynika z treści protokołu Komisji
Rewizyjnej.
Przedmiotem rozpatrzenia Komisja Rewizyjna objęła zakres skargi zawarty w punkcie 1 dotyczącym
niezabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i podwyższenie wynagrodzenia
pracowników CUW. Komisja Rewizyjna ustaliła, iż:
- w budżecie Miasta na 2018 r. zaplanowana została kwota 717.349,00 zł zgodnie z projektem
złożonym przez CUW (Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r.), który zawierał również
możliwość 3% podwyżki wynagrodzeń,
- w planie wydatków budżetowych na 2018 r. z dnia 29 grudnia 2017 r. sporządzonym przez Skarbnika
Miasta w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przyjęta została
kwota 647.349,00 zł, a pozostała kwota 70.000,00 zł przesunięta została do innego dysponenta i
stanowiła zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie CUW w 2018 r.,
- w czerwcu 2018 r. kwotę 50.000,00 zł , a we wrześniu kwotę 20.000,00 zł przeksięgowano do
rozdziału 75085. Roczny budżet zaplanowany dla danej jednostki budżetowej nie jest przekazywany
jednorazowo w danej kwocie, lecz sukcesywnie w kilku transzach.
Na dzień 24 września 2018 r. CUW posiada w dyspozycji środki zaplanowane w budżecie na 2018 r.
Z przedstawionych dokumentów i złożonych wyjaśnień przez Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta oraz
Kierownika CUW wynika, że zaistniała sytuacja powstała wskutek braku właściwej współpracy
pomiędzy stronami. Jednakże zajęcie jednoznacznego stanowiska odnośnie zasadności zarzutów
podnoszonych przez strony jest niemożliwe, ponieważ wzajemne uwagi każdej ze stron nie znajdują
odzwierciedlenia w przedstawionych dokumentach. Bezdyskusyjna jest natomiast okoliczność, iż CUW
posiada obecnie środki finansowe zaplanowane w budżecie Miasta i umożliwiające funkcjonowanie
jednostki.
Biorąc pod uwagę powyższe skargę uznano w punkcie 1 za nieuzasadnioną.
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