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STANOWISKO NR 1/2019 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………… 

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o wypłatę wynagrodzenia  

strajkującym nauczycielom za cały okres trwania akcji strajkowej 

 

 

 Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., 

poz. 10040, z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku ustala, co następuje: 

 

§ 1. 1. W dniu 17 kwietnia 2019 r. p. Cezary Łukaszewski Starosta Otwocki, zgodnie  

z właściwością rzeczową, udzielił odpowiedzi na pismo nauczycieli i pracowników 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku złożone do Rady Powiatu 

Otwockiego w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

2. Tym samym, wobec braku kompetencji Rady w przedmiocie sprawy, stwierdza się, 

iż została ona rozstrzygnięta.  

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania niniejszego 

stanowiska Zainteresowanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek 



Uzasadnienie 

 

Nauczyciele i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2  

w Otwocku wystosowali do Rady Powiatu Otwockiego pismo zawierające prośbę o wypłatę 

wynagrodzenia osobom biorącym udział w akcji strajkowej, za czas, w którym nie świadczyli 

pracy.  

Rada Powiatu Otwockiego nie jest stroną, którą można określić jako pracodawcę 

wobec Wnioskodawców, nie ma też kompetencji władczych wobec pracodawcy  

w przedmiocie sprawy.  

Przewodniczący Rady dekretacją z dnia 15 kwietnia 2019 r. zwrócił się do Starosty 

Otwockiego o stanowisko.  

17 kwietnia 2019 r. Starosta, zgodnie z właściwością rzeczową, udzielił odpowiedzi 

Zainteresowanym. Jednakże, wniosek został skierowany do Rady Powiatu. Organ ten 

zobowiązany jest do stosowania per analogiam zasady wyrażonej w art. 8 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), 

prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 

publicznej, a więc między innymi, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, wyczerpujący  

i pewny. Przewodniczący Rady Powiatu nie posiada kompetencji do wypowiadania się za 

Radę lub w jej imieniu, jeżeli ta, w sposób przewidziany w przepisach prawa, nie upoważniła 

go do takiej czynności. Udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym przez Radę, jako adresata 

pierwotnego wystąpienia jest zatem konieczne i prawidłowe.  

Forma odpowiedzi w postaci stanowiska jest adekwatna do charakteru postępowania.  

 

 

Opracował: 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Piotr Kudlicki 
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Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych  
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