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Za ciekawość kary. Nie wolno kserować dowodu osobistego kandydata na pracownika,
bo ujawnia on więcej danych, niż prawo zezwala uzyskać przyszłemu pracodawcy „Praca i ZUS” >D11 (tylko dla prenumeratorów)

Zarząd Bemowa nie ma mandatu
MAKSYMILIAN CHERKA | Gdyby dzielnicy nie było, miasto by sobie poradziło. To prezydent Warszawy sprawuje nadzór.

Maksymilian Cherka:
To prawo zawarte w ustawie
o ustroju m.st. Warszawy
z 15 marca 2002 r. powinno
decydować o relacji między
prezydent Warszawy
a dzielnicą. A zgodnie z nim
dzielnica, jako jednostka
pomocnicza i bez
osobowości prawnej, nie ma
przypisanych z mocy ustawy
zadań i kompetencji. Ona
wykonuje zadania poruczone
jej przez miasto i jemu
przypisane. Gdyby dzielnicy
nie było, miasto by sobie
poradziło. Ponadto to Rada

Warszawy i prezydent miasta
sprawuje nadzór
nad dzielnicą, co oznacza,
że mogą uchylać niezgodne
z uchwałami Rady
i zarządzeniami prezydenta
akty stanowione przez
władze dzielnicy. Jeśli
źródłem zadań dzielnicy jest
miasto, to delegacja
pełnomocnictw udzielonych
przez prezydenta i dających
podstawę wykonania zadań
przez dzielnicę musi opierać
się na zaufaniu.

Władze Bemowa podkreślają,
że zostały wybrane. Gdzie
przebiega granica między
mandatem od mieszkańców
a władzą prezydenta?
Wybór radnych
w wolnych wyborach
powinien dawać
im silniejszy głos

MATERIAŁY PRASOWE

◊: Prezydent Warszawy
odmówiła przekazania
pełnomocnictw zarządowi
Bemowa z powodu braku
zaufania. Samorząd bemowski
orzekł, że narusza
uprawnienia funkcjonariusza
publicznego. Kto ma rację?

≥Maksymilian Cherka
z Kancelarii Prawnej ECh&W
oraz Wydziału Prawa UW
w sprawowaniu władzy.
Tymczasem ustawa o ustroju
stolicy daje całkowitą

REKLAMA

Stracił posadę przez
rażące niedbalstwo
ORZECZENIE
Starosta miał prawo zwolnić
dyscyplinarnie urzędnika,
przez którego powiat stracił
szansę na dofinansowanie
ze środków unijnych
planowanych inwestycji.
W ocenie Sądu Najwyższego
pracownik starostwa powiatowego odpowiedzialny za
przygotowanie i podpisywanie
wniosków o dofinansowanie
lokalnych projektów ze środków UE dopuścił się rażącego
niedbalstwa. Polegało ono na
tym, że nie zweryfikował przygotowanych przez firmę zewnętrzną wniosków o unijne
wsparcie pod względem formalnym. Jedynie je podpisał
i przekazał zarządowi województwa.
W sprawie, którą zajmował
się SN, starostwo powiatowe
postanowiło przeprowadzić
termomodernizację dwóch
domów pomocy społecznej,
korzystając z unijnego wsparcia. Wymaganą dokumentację
sporządzała na zlecenie powiatu firma zewnętrzna, natomiast za podpisanie i złożenie
wniosków odpowiadał upoważniony przez starostę
urzędnik.
Cała niezbędna dokumentacja powstała w grudniu
2011 r. i została przekazana do
starostwa. W lutym 2012 r.
pracownik starostwa otrzymał
z urzędu marszałkowskiego
informacje o warunkach składania wniosków o dofinansowanie. Wynikało z nich, że
o dostęp do środków UE
ubiegać się mogą inwestycje,
których koszty kwalifikowane
przekraczają 0,5 mln zł. Zgodnie z przekazanymi przez
urząd marszałkowski informacjami ostateczny termin składania wniosków upływał
31 sierpnia 2012 r.
Z przygotowanych w grudniu 2011 r. wniosków wynikało

zaś, że wartość każdej z termomodernizacji nie przekraczała
495 tys. zł. W konsekwencji
wnioski zostały odrzucone
z powodów formalnych, a powiat stracił szansę na 800
tys. zł dofinansowania.
– Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie i podpisanie składanych wniosków
o dofinansowanie projektów
inwestycyjnych z europejskich
funduszy pomocowych miał
kilka miesięcy (od lutego do
sierpnia 2012 r.) na podjęcie
działań zmierzających do
zweryfikowania zbyt niskich
wartości kosztorysów na wy-

Pracownik
bezmyślnie
podpisał wnioski,
czym dopuścił się
niedbalstwa
konanie planowanych inwestycji zmierzających do racjonalizacji gospodarki cieplnej
w dwóch domach pomocy
społecznej – mówił Zbigniew
Myszka, sędzia SN, sprawozdawca. – Nie podjął w tym
kierunku żadnych działań,
ograniczył się do rażąco bezmyślnego podpisania wniosków, które od razu zostały
zdyskwalifikowane ze względu
na nieprzekraczające kwoty
progowej (poniżej 0,5 mln zł)
kosztorysy inwestycji – uzasadniał wyrok oddalający
skargę kasacyjną pracownika.
Takie zachowanie uzasadniało zwolnienie pracownika
w trybie art. 52 kodeksu pracy.
—cyran
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władzę prezydentowi oraz
radzie miasta. To brak
spójności przepisów.
W 2002 r. gminy wchodzące
w skład obligatoryjnego
warszawskiego związku
gmin zostały przekształcone
w dzielnice. Wcześniejszy
ustrój miał swoje wady, ale
ustawa z 2002 r.
scentralizowała zadania. Nie
możemy zakładać, że radni
wybrani w wyborach
powszechnych posiadają
z tego tytułu mandat do
sprawowania władzy
w dzielnicy. To pewnie
przykra prawda, ale zgodna
z konstytucją.

Burmistrz Bemowa
oświadczył, że nie będzie
przesyłał dokumentów do pani
prezydent. Według ratusza
narusza ustawę o dyscyplinie

finansów publicznych.
Co może zrobić prezydent?

Czy nie należałoby zmienić
ustawy o ustroju Warszawy?

Jeśli burmistrz będzie
podpisywał dokumenty bez
pełnomocnictwa, to nie będą
ważne. Co więcej, rada miasta
i prezydent mogą uchylić
niezgodne z prawem akty
władz dzielnicy.

Trzeba by znów rozpocząć
dyskusję, jak zarządzać
metropolią, i zapytać, czy na
poziomie stolicy lepiej się
sprawdza zarządzanie
scentralizowane czy lepsze
jest to z obligatoryjnego
związku gmin. Osobiście
jestem zwolennikiem
koncepcji „małych ojczyzn”,
które szybciej i lepiej
rozwiążą problemy na
poziomie lokalnym. Wydaje
się, że powinniśmy się
zdecydować albo na
pogłębienie centralizacji,
albo na decentralizację.
Takie hybrydy jak obecne
nie sprzyjają klarowności
i przejrzystości relacji
jednostki pomocniczej
z gminą.

Jeśli zarząd i radni będą się
upierać, może nastąpić
paraliż dzielnicy?
Tak. Dlatego pani
prezydent upełnomocniła
inne osoby, aby do tego nie
doszło. Jeżeli uznajemy, że
dzielnica jest jednostką
pomocniczą, to w obrębie
miasta można kształtować
zasady nadzoru, nawet jeśli
wprost nie zapisano ich
w ustawie. To miasto
decyduje, jak deleguje swoje
uprawnienia do dzielnic.

—rozmawiała Maria Weber
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