
UCHWAŁA NR VII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 29 marca 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 2019 r., poz.506) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 02.01.2019 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 VII/83/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 marca 2019 r.

Uzasadnienie
Rozpatrzenie skargi  z dnia 02.01.2019 r. na działalność Dyrektora ZSP

Skarga z dnia 02.01.2019r była rozpatrywana na dwóch komisja tj. dnia 11 lutego 2019 oraz 11 marca 2019 
ponieważ po pierwszym posiedzeniu komisji wpłynęły dodatkowe dokumenty, które członkowie komisji 
postanowili wziąć pod uwagę.

Skarga ta została podzielona na kilka punktów. Przewodniczący odczytywał punkty skargi, a następnie obie 
strony tj. strona skarżąca oraz strona skarżona miały możliwość odnieść się do tego tematu. Następnie 
członkowie komisji zadawali stronom pytania dodatkowe.

Pierwszym elementem skargi był wg osoby skarżącej nierówny przydział czynności oraz brak realizacji 
godzin zgodnych z kwalifikacjami. Osoba skarżąca twierdziła, że otrzymała przydział czynności, w którym 
ponad połowa pensum stanowiły godziny wychowania przedszkolnego, co było niezgodne z posiadanym 
wykształceniem kierunkowym.

Pani dyrektor odpowiedziała, że skarżąca posiada dyplom nauczania początkowego oraz że swoją ścieżkę 
zawodową rozpoczynała w przedszkolu. Stwierdziła również, że w tym roku szkolnym skarżąca ma etat zgodny 
z umową o pracę.

Drugim elementem skargi było stwierdzenie, że inni nauczyciele z podobnymi uprawnieniami otrzymują 
liczne godziny ponadwymiarowe.

Pani dyrektor odpowiedziała, że w dniu 12 maja 2016r. osoba skarżąca przyjęła zaproponowane warunki, a 
następnie 30 sierpnia 2016r. otrzymała pismo, w którym została poinformowana, że w roku szkolnym 
2017/2018 zostaną jej zwiększone godziny szkolne. W tym samym dniu wyraziła zgodę na zaproponowany etat 
łączny i podpisała przydział czynności. Ponadto otrzymała propozycję prowadzenia dodatkowo płatnych zajęć 
oraz zgodę na dodatkowe zatrudnienie w szkole w Pilszczu.

Trzecim elementem skargi było pozbawienie osoby skarżącej dodatku motywacyjnego.

Pani dyrektor wyjaśniła, że podstawą do przyznania dodatku motywacyjnego jest wypełnienie przez 
nauczyciela ankiety. Jeżeli zrealizował zawarte w niej działania – otrzymuje dodatek. Osoba skarżąca według 
pani dyrektor nie wykonuje działań uprawniających ją do dodatku motywacyjnego, a nawet zazwyczaj nie 
oddaje tej ankiet.

Następnie Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji poddał pod zaopiniowanie przedmiotową 
skargę przez członków komisji.

Wynik głosowania:

- 3 członków komisji uznało skargę za częściowo zasadną,

- 1 członek komisji uznał skargę za zasadną.

W związku z powyższym głosowaniem Komisja Skarg Wniosków i petycji będzie w swoim uzasadnieniu 
wnioskowała do Rady Miejskiej w Kietrzu o uznanie skargi z dnia 02.01.2019 r. za częściowo zasadną.
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