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Interpelacja dotyczy: Zarządzenia nr 155/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 listopada 2016r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie. 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2017r. stwierdza 

nieważność zarządzenia w/w ze względu na istotne naruszenie prawa. W toku postępowania 

nadzorczego organu nadzorującego Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że w przedstawionej sprawie 

doszło do naruszenia przepisu art. 36a ust.5 Ustawy o Systemie Oświaty z 07 września 1991r., 

poprzez powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie nie uprawnionej. 

 Pytania dotyczące zatrudnienia: 

1. Kto i kiedy zatrudnił p. Marcina Sypniewskiego oraz na jakiej podstawie prawnej                      

w Gimnazjum nr 6 w Koninie?  

2. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej rozwiązał stosunek pracy z p. Marcinem 

Sypniewskim w Gimnazjum nr 3 w Koninie  

3. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej odwołał p. Marcina Sypniewskiego z funkcji 

zastępcy dyrektora w Gimnazjum nr 3 w Koninie  

4. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej ponownie zatrudnił p. Marcina Sypniewskiego           

w Gimnazjum nr 3 w Koninie?  

5. Na jakie stanowisko p. Marcin Sypniewski został  ponownie zatrudniony w Gimnazjum nr 3? 

6. Jaka przesłanka prawna i faktyczna spowodowała, że Prezydent Miasta Konina zarządzeniem 

nr 36/2017 z dnia 01 marca 2017r. odwołał p. Marcina Sypniewskiego ze stanowiska 

dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie; kiedy zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego     

p. Marcin Sypniewski był osobą nie uprawnioną do pełnienia stanowiska dyrektora 

Gimnazjum nr 6 w Koninie? 

Pytania o aspekt finansowy i organizacyjny: 

1. Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej p. Marcin Sypniewski dokonał zmian 

w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum nr 6 w Koninie od 14 listopada 2016r.? 

2. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego uwzględniający zmiany 

organizacyjne wynikające ze stanu faktycznego od  dnia 14 listopada 2016r.? 

3. Jakie skutki finansowe wynikały z zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego            

od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 01. marca 2017r.? 

4. Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej dyrektor Gimnazjum nr 3 w Koninie 

dokonała zamian w arkuszu organizacyjnym z dniem 14 listopada 2016r.? 

5. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

6. Jakie skutki finansowe wyniknęły z zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego             

od 14 listopada 2016r. do 01. marca 2017r. dla budżetu  Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

 

 

Uzasadnienie: 

Istnieje duże prawdopodobieństwo  naruszenia interesu publicznego przez pracowników 

samorządowych na których ustawa o pracownikach samorządowych nakłada szczególny 

obowiązek przestrzegania prawa,  zasad oraz rzetelnego wykonywania zadań.  

 



 

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina  nr 155/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w 

sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Gimnazjum nr 6 w Koninie (brak 

uzasadnienia) 

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr  36/2017 z dnia 01 marca 2017 w sprawie 

odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie (brak uzasadnienia) 

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr  KN.I.4131.1.17.2017.2            

z dnia 17 stycznia 2017r.  

 

Forma udzielenia odpowiedzi: na piśmie 

Termin udzielenia odpowiedzi: 21 dni 

Nr rejestru interpelacji: 

 

 

                                                                                                                       Z poważaniem 

 

        Krystian Majewski 


