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Radna Rady Gminy Swidwin

Odpowiedź na zapytanie radnej 2/04/2021
zloiona w dniu 27 kwietnia 2021r.

Na wstępie podkreślić należy, że wyjaśnienia dotyczące Pani Barbary Felskiej
w sprawach, które Pani podnosi w swoim zapytaniu s ą czynione tylko i wy łącznie na Pani
wniosek. Przypomnieć bowiem należy, że treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi,
zgodnie z * 20 ust. 11 Statutu Gminy Swidwin s ą umieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Swidwin. W zwi ązku z powyższym wszelkie zarzuty dotycz ące
upubliczniania informacji na temat sprawy s ądowej, w której stroną była Pani Barbara Felska,
powinny być kierowane do Pani, a nie do Wójta Gminy Swidwin, jak to mia ło miejsce przy
ostatnim publicznym przekazywaniu informacji na temat powodów rozwi ązania umowy o
pracę z Pani ą Barbarą Felską.
Opowiadaj ąc na Pani zapytanie z dnia 27 kwietnia 202 jr. „ wyja śniam:
Pani twierdzenia zawarte w zapytaniu jakoby Wójt Gminy Świdwin przegrał w
Sądzie Pracy, s ą nieuprawnionym wprowadzeniem w b łąd mieszkańców Gminy Swidwin co
do przebiegu postępowania s ądowego, które toczy ło się w Sadzie Rejonowym w
Białogardzie, a nast ępnie na skutek złożonej apelacji przez stron ę pozwaną przed S ądem
Okręgowym w Koszalinie.
Wójt Gminy Świdwin ani Gmina Świdwin nie była stroną pozwaną w sprawie
toczącej się przed S ądem Rejonowym w Białogardzie. Pani Barbara Felska wyst ąpiła z
pozwem przeciwko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swidwinie o przywrócenie
do pracy i zapłatę wynagrodzenia.
Nie jest prawdziwe stwierdzenie, zawarte w Pani pi śmie, że sprawa zosta ła
przegrana. Sprawa s ądowa została cz ęśio
cwo przegrana, a cz ęśiowo
c
wygrana.
W dniu I kwietnia 2021r. S ąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021r. sprawy, utrzyma ł w mocy
wyrok Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie przywrócenia Pani Barbary Felskiej do
pracy. Jednocze śnie, S ąd uznał częściowo podniesione w apelacji zarzuty i oddali ł
powództwo Pani Barbary Felskiej o zap łatę wynagrodzenia.
Odpowiadaj ąc na pro śbę w sprawie wyszczególnienia kosztów poniesionych
przez Gmin ę Swidwin tj. kosztów procesu, wynagrodzenia dla prawnika, kosztów odwo łań,
wyjaśniam, że gmina Swidwin nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. Z informacji
pozyskanych wynika, że jedyną opłatą poniesioną przez Gminny O środek Pomocy Społecznej
w Swidwinie była zapłata kwoty 100 zł za sporządzenie uzasadnienia wyroku S ądu
Rejonowego w Białogardzie.
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Z informacji, jakie uzyskał Wójt Gminy Świdwin wynika, że apelacja Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swidwinie do S ądu Okręgowego w Koszalinie wp łynęła w
lutym 2020r. Po tym terminie, S ąd wyznaczał kolejne rozprawy w celu rozstrzygni ęcia
apelacji (19 marca 2020r. 23 kwietnia 2020r., 22 pa ździernika 2020r., 17 grudnia
2020r. 25 lutego 2021r., 18 marca 2021r., 25 marca 2021r., I kwietnia 2021r.). Terminy
posiedzeń sądu były odraczane z ró żnych powodów, m.in. z uwagi na pandemi ę, chorobę
pełnomocnika, z uwagi na podj ęcie negocjacji między stronami, w przedmiocie ugodowego
zakończenia sporu, a także z uwagi na brak decyzji sądu co do ostatecznej tre ści orzeczenia.
Ostatecznie S ąd poinformował strony, że wyrok zostanie ogloszony w dniu 18
marca 2021r., po czym - pomimo stawiennictwa przedstawicieli stron, S ąd przełożył
ogłoszenie wyroku na dzie ń 25 marca 2021r., a następnie na dzień 1 kwietnia 2021r.
Struktura organizacyjna Centrum Us ług Społecznych w Gminie Świdwin była
ustalana wcze śniej w trakcie trwaj ącego postępowania sądowego, w którym wyrok mial
zapaść w dniu 25 lutego 2021r., a najpó źniej w dniu 18 marca 2021r. Dlatego te ż w trakcie
obrad nad przekształceniem Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Swidwinie w Centrum
Usług Społecznych w Gminie Swidwin, które mia ło nastąpić w przyszłości, nie było
konieczno ści podnoszenia kwestii dotycz ących tworzenia nowych stanowisk pracy. Nikt, ani
Wójt Gminy Swidwin, ani inne osoby nie wprowadzi ł w błąd Rady Gminy Swidwin, co jest
sugerowane w zapytaniu. Co wi ęcej, nikt z radnych, w tym Pani, pomimo posiadanej wiedzy
o toczącym się postepowaniu sadowym, nie zada ł pytania, jakie kroki zostan ą podj ęte przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku przywrócenia przez S ąd do pracy Pani
Barbary Felskiej.
Niezależnie od powyższego, podkre ślić należy, że Rada Gminy Świdwin w treści
Statutu, stanowi ącego załącznik do uchwały nr XXy/1 96/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w
sprawie przekszta łcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Swidwinie w Centrum
Usług Społecznych w Gminie Swidwin i uchwalenia Statutu Centrum Us ług Społecznych w
Gminie Swidwin, w § 5 ust. 5 Statutu, dala możliwość dokonywania zmian organizacyjnych
Centrum bez konieczno ści podejmowania dodatkowej uchwa ły przez Rad ę Gminy Swidwin.
W związku z powyższym, w chwili obecnej wszelkie zmiany organizacyjne w Centrum mog ą
być dokonywane bez udziału Rady Gminy Swidwin.
Na zakończenie wskazać należy, że to w celu wykonania wyroku S ądu
Rejonowego w Białogardzie, cz ęściowo zmienionego wyrokiem S ądu Okręgowego w
Koszalinie, konieczne by ło stworzenie dodatkowego kierowniczego stanowiska pracy w
Centrum Usług Społecznych w Gminie Swidwin.
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