UCHWAŁA NR XXXIV/404/2013
RADY GMINY LUZINO
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, zm. poz. 645) oraz § 60 i § 64 pkt 2 Statutu Gminy Luzino przyjętego Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady
Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2011r. Nr 58 poz. 1312)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Luzino składa oświadczenie będące stanowiskiem w sprawie skargi Pani Bożeny
Bladowskiej, Pani Bernadety Lisius, Pani Justyny Kąkol-Brzeskiej, Pana Rafała Magulskiego, Pani Joanny
Bertrand, Pani Sylwii Motyka, zamieszkałych w Luzinie oraz Pani Ewy Dettlaff, zamieszkałej w Kębłowie,
stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska osobom wskazanym
w § 1 uchwały oraz Wojewodzie Pomorskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/404/2013
Rady Gminy Luzino
z dnia 21 listopada 2013r.

Oświadczenie
Rada Gminy Luzino uznaje za bezzasadną skargę Pani Justyny Kąkol – Brzeskiej, Pani Bernadety
Lisius, Pani BoŜeny Bladowskiej, Pani Joanny Bertrand, Pani Ewy Detlaff, Pani Sylwii Motyka i Pana
Rafała Magulskiego

z dnia 23 września 2013 roku, dotyczącą

niedopełnienia obowiązków przez

pracowników Urzędu Gminy, a tym samym nadzorującego ich pracę Wójta w sprawie organizowanego
transportu dzieci z gimnazjum, wyjeŜdŜających do miejscowości Stolzenau w dniu 16 września 2013
roku.
Odpowiadając na zarzuty zawarte w skardze, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Luzinie w dniu
24 września 2013 roku, w sprawie niewłaściwego nadzorowania przez Wójta Gminy postępowania
w zakresie przestrzegania prawa oraz prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków przy
organizacji transportu dla uczniów gimnazjum, w związku z wyjazdem do Stolzenau, naleŜy stwierdzić,
co następuje:
Po pierwsze nie urząd gminy, a Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie
organizowało wyjazd, w dniach 16 – 23 września 2013 roku do Niemiec, do zaprzyjaźnionej Gminy
Stolzenau, w ramach wymiany młodzieŜy. Wyjazd był organizowany dla 12 uczniów oraz 2 opiekunów
w osobach nauczycieli gimnazjum. Urząd Gminy w Luzinie jedynie zaoferował swoją pomoc w
załatwieniu transportu oraz ubezpieczenia OC dla wyjeŜdŜających osób. Z ramienia urzędu sprawą
zajmowała się Zastępca Wójta, na polecenie której Kierownik referatu organizacyjnego podjęła czynności
związane z wszczęciem procedury wynikającej z ustawy zamówień publicznych poniŜej 14 tys. euro.
ZłoŜyła zapytanie ofertowe dotyczące kosztów organizowanego wyjazdu do 3 firm. Najkorzystniejsza
ofertę złoŜyła firma „ Boguś - Bus” z Lęborka. Sprawdzono takŜe, czy firma ta posiada uprawnienia do
przewozu osób w transporcie międzynarodowym. Zebrane dokumenty potwierdziły, Ŝe „Boguś - Bus”
przewóz osób posiada zarejestrowaną od 1990 roku działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób,
w tym w międzynarodowym transporcie drogowym przewozu osób i posiada, waŜną do 20.04.2016 roku,
licencję na autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób, wydaną przez Głównego Inspektora
Transportu Drogowego w Warszawie oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym
Transporcie Drogowym Osób, wydany przez Instytut Transportu Drogowego w Warszawie. Zatem firma
posiadała wszystkie niezbędne uprawnienia, nałoŜone przez prawo przy wykonywaniu usługi
transportowej przewozu osób za granicę. W związku z tym, dokonano wyboru firmy „Boguś – Bus”
z Lęborka i zlecono jej usługę w zakresie przewozu młodzieŜy gimnazjalnej do Stolzenau. Firma przyjęła
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zamówienie do realizacji. Nie jest przy tym prawdą, Ŝe nie została zawarta umowa na transport. Przy tego
typu usłudze, nie było konieczności zawierania osobnej pisemnej umowy, gdyŜ umowa w tym przypadku
została zawarta poprzez zlecenie wykonania usługi z jednej strony i przyjęcie zlecenia do realizacji
potwierdzone przez drugą stronę. O wyborze firmy poinformowano Panią Katarzynę Czarnecką, która
z ramienia gimnazjum zajmowała się wyjazdem. Pani Czarnecka poinformowała, iŜ firma „Boguś – Bus”
juŜ dwukrotnie świadczyła usługi transportowe dla gimnazjum, wykonując transport młodzieŜy
do Stolzenau w sposób prawidłowy.
Z wyjaśnień złoŜonych przez organizatorów wyjazdu wynika, Ŝe w dniu 16.09.2013 r. bus punktualnie
o godz. 6.00 przyjechał na plac gimnazjalny i kierowca poddał pojazd kontroli, wezwanemu wcześniej
przez rodziców, funkcjonariuszowi policji. Jak wynika z wyjaśnień nauczycieli, kontrola pojazdu trwała
długo, a po jej zakończeniu, funkcjonariusz policji przekazał, iŜ otulina kierownicy nie spełnia wymogów
i dlatego zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu na 7 dni. Policjant poinformował równieŜ
organizatorów, Ŝe nie ma przeciwwskazań, aby wyruszyć w trasę, z tym Ŝe naleŜy wziąć pod uwagę fakt,
iŜ planowany czas trwania wyjazdu nie moŜe być dłuŜszy niŜ dopuszczalny czas umoŜliwiający
poruszanie się pojazdem samochodowym jedynie w oparciu o zastępczy dowód świadczący o jego
rejestracji. Poinformowana o zaistniałej sytuacji juŜ o 6.40 rano Zastępca Wójta zadecydowała, Ŝe jeŜeli
zostały stwierdzone usterki w pojeździe i został zatrzymany dowód rejestracyjny, nie ma moŜliwości,
z uwagi na bezpieczeństwo, korzystania z tego pojazdu. Następnie skontaktowała się z właścicielem
firmy, który poinformował, iŜ dokona wymiany kierownicy, uzyska potwierdzenie jej homologacji
ze stacji diagnostycznej i odzyska dowód rejestracyjny pojazdu z policji. Podał teŜ, Ŝe w tym momencie
nie posiada drugiego pojazdu, który mógłby odbyć podróŜ za granicę. O godzinie 9.00 bus miał być
gotowy do wyjazdu. Około godziny 7.00 Zastępca Wójta przyjechała na miejsce wyjazdu i spotkała się
z nauczycielami oraz rodzicami oczekującymi wraz z dziećmi na wyjazd. Na miejscu przeprosiła
obecnych za zaistniałą sytuację. Po rozmowie z opiekunami i rodzicami uczniów podjęto decyzję o
odesłaniu dzieci do domów i oczekiwaniu na informację o czasie ponownego wyjazdu. Zaproponowano
rodzicom, Ŝe dzieciom oczekującym w domu, zorganizuje się transport do gimnazjum. Rodzice jednak
wskazali, Ŝe nie ma takiej potrzeby. Niektórzy z uczniów oczekiwali na wyjazd w szkole. BagaŜe
pozostawiono w szkole. Jednak załatwianie formalności przez firmę przewozową tak się przedłuŜało,
Ŝe około godziny 12.00 podjęto wspólnie (Dyrektor Gimnazjum, Zastępca Wójta i opiekunowie) decyzję
o przesunięciu terminu wyjazdu młodzieŜy do Niemiec, do następnego dnia. Decyzja ta miała
uzasadnienie gdyŜ ze względu, przede wszystkim, na bezpieczeństwo dzieci, nie moŜna rozpoczynać
takiej dalekiej podróŜy po południu. NaleŜało takŜe wziąć pod uwagę trudności jakie mieliby gospodarze
w Niemczech gdyby dzieci dojechałyby w środku nocy. Dyrektor szkoły zaprosił rodziców przybyłych
wraz z uczniami do swojego gabinetu i zaproponował przesunięcie terminu wyjazdu na dzień następny.
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Obecni rodzicie uznali, Ŝe jest to słuszna decyzja. Dyrekcja szkoły zobowiązała się poinformować
o podjętej decyzji rodziców nieobecnych na spotkaniu.
JeŜeli natomiast chodzi o zarzut, iŜ zapewniono rodziców, Ŝe ten przewoźnik nie będzie kontynuował
przewozu następnego dnia, po wyjaśnieniach Zastępcy Wójta, Dyrektora Gimnazjum i opiekuna naleŜy
stwierdzić, iŜ sytuacja przedstawiała się inaczej. Zastępca Wójta poinformowała zebranych, Ŝe właściciel
firmy, ostatecznie do godziny 14.00 ma poinformować urząd o tym, czy zwrócono mu dowód
rejestracyjny pojazdu. Jeśli to nie nastąpi, to do wykonania usługi przewozowej zostanie wskazana inna
firma. Zmiana usługodawcy była uzaleŜniona od spełnienia wymienionego warunku. PoniewaŜ
przedsiębiorca przed godziną 14 uzyskał dowód rejestracyjny, nie podjęto poszukiwań innej firmy
transportowej. Poza tym zorganizowanie wyjazdu w tym samym dniu, za pośrednictwem innej firmy,
z uwagi na zbyt krótki okres, byłoby bardzo utrudnione, jeśli nie niemoŜliwe, bowiem chodziło o wyjazd
za granicę na trasę ok. 800 km i kierowca musiałby pozostawać poza firmą kilka dni. Wiązałoby się to z
koniecznością przeorganizowania pracy firmy.
Odnosząc się do zarzutu, Ŝe firma transportowa zapewniła tylko jednego kierowcę na całą trasę
naleŜy stwierdzić, po wyjaśnieniach urzędników, Ŝe zarzut ten jest niezasadny. Przepisy obowiązujące,
w tym zakresie to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców ( tekst jedn. Dz.U.
z 2012r. poz.1155 z póź. zm,) oraz Rozporządzenie (WE) nr561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 roku (Dz. Urz. UE. L z 2006r. Nr 102 str.1. z póź. zm.). Zgodnie z w/w przepisami,
dzienny czas prowadzenia pojazdu nie moŜe przekroczyć 9 godzin (art. 6 rozporządzenia). JednakŜe jest
moŜliwość przedłuŜenia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin, nie częściej niŜ dwa razy w tygodniu.
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się dłuŜszy czas pracy uzaleŜniony od okresu odpoczynku
kierowcy. Minimalny okres odpoczynku, winien wynosić 11 godzin na dobę. Jednak, równieŜ w tej
kwestii dopuszczalne są odstępstwa, a mianowicie, moŜna zastosować skrócony dzienny okres
odpoczynku, który winien wynosić co najmniej 9 godzin. Z Luzina do Stolzenau jest niecałe 800 km,
a średni czas podróŜy wynosi około 9 godzin. Biorąc pod uwagę wyŜej wymienione przepisy
i zastosowanie wymaganych przerw w czasie jazdy, moŜliwa jest realizacja transportu na takiej trasie przy
jednoosobowej obsadzie pojazdu.
NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe na drugi dzień, (tj. 17.09.2013 o godz. 6.00) młodzieŜ wyjechała na
wymianę międzyszkolną, a podróŜ przebiegła bezproblemowo i w warunkach bezpiecznych.
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe wszystkie działania, jakie były podejmowane przez
pracowników, były zgodne z prawem i miały zapewnić przed wszystkim bezpieczeństwo wyjeŜdŜającym.
Zachowanie pracowników urzędu było właściwe, zajmowano się sprawą na bieŜąco, a ponadto
pracownicy przez cały czas pozostawali w kontakcie z organizatorem wyjazdu. Dlatego tez Rada Gminy
nie dopatrzyła się niezgodnego z prawem postępowania i działania Wójta Gminy, w związku z czym
powyŜszą skargę uwaŜa się za niezasadną.
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