
UCHWAŁA NR VI/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kietrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 
Kietrzu i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w sprawie zarzutów postawionych w 
skardze, Rada Miejska uznaje skargę za częściowo zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu, zobowiązując go do 
powiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 
uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr VI/68/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 lutego 2019 r.

Uzasadnienie

W skardze zostały wyodrębnione punkty nad którymi skupili się członkowie komisji.

Pierwszym elementem skargi, był obowiązek odprowadzania dzieci na basen przez osobę skarżącą.

Pani dyrektor stwierdziła że obowiązek odprowadzania dzieci na basen spoczywa na pracownikach 
pracujących tylko na pierwszej zmianie, natomiast osoba skarżąca pracuje tylko i wyłącznie na drugiej zmianie 
więc nie powinna się obawiać o taką ewentualność.

Drugim elementem skargi był fakt nie przyjęcia przez panią dyrektor pisma od osoby skarżącej (orzeczenie o 
niepełnosprawności).

Pani dyrektor przyznała, że nie wiedziała co to było za pismo ale ma świadomość że pismo powinna była 
odebrać od pracownika.

Kolejny element skargi dotyczył przeniesienia osoby skarżącej z jednej placówki szkolnej do drugiej.

Pani dyrektor wykazała, że zarządzanie zespołem pracowniczym leż w gestii dyrektora i ma prawo przenosić 
swoich pracowników pomiędzy placówkami.

Następnie osoba skarżąca twierdziła, że jest upominana o używanie telefonu oraz nagrywanie swojej 
przełożonej.

O głos został poproszony mecenas który wyjaśnił, że bez wyraźnej zgody osoby nagrywanej nie można jej 
nagrywać a nagranie takie nie ma żadnej wartości. Członkowie komisji nie byli wstanie stwierdzić czy do takich 
prób nagrywanie mogło dojść więc zdecydowali że nie będą nad tym punktem głosować.

Ostatni element skargi nad którym pochylili się członkowie komisji to prośba osoby skarżącej o udzielenie 
urlopu na żądanie. Niestety tego urlopu nie dostała a powodem nie udzielenia urlopu było nie zadzwonienie na 
czas czyli przed godziną 14:00.

Jak twierdzi osoba skarżąca wykonała taki telefon o godzinie 13:51, a zgodnie z prawem pracodawca jest 
obowiązany udzielić urlopu na żądanie pracownikowi (nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym).

Wyjaśnienie: członkowie komisji uznali skargę zasadną w punkcie o nieprzyjęciu orzeczenia oraz nie 
udzieleniu urlopu na żądanie.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnioskuje w swoim uzasadnieniu  do Rady 
Miejskiej w Kietrzu o uznanie skargi z dnia 07.01.2019 r. za  częściowo zasadną.
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