
UCHWAŁA NR VII/82/2019
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 17.01.2019 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 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/82/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 marca 2019 r.

Uzasadnienie

Rozpatrzenie skargi  z dnia 17.01.2019 r. na działalność Dyrektora ZSP

Skarga dotyczyła również przydziału czynności w roku 2018/2019, w którym osoba skarżąca zwróciła 
komisji uwagę na nierówny przydział godzin nauczycielom wychowania fizycznego.

Osoba skarżąca stwierdziła, że w ramach posiadanych kwalifikacji nie zapewniono jej pełnego etatu zgodnie 
z jej kwalifikacjami, a w ramach uzupełnienia etatu, sprawuje opiekę nad dziećmi podczas przywozów i 
odwozów. Rażące nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim godzin z wychowania fizycznego, które zostały 
przydzielone innym nauczycielom w formie godzin nadliczbowych.

Pani Dyrektor stwierdziła, że dnia 31.08.2018r. osoba skarżąca wyraziła zgodę na zaproponowany przydział 
czynności, a także że dnia 30.08.2018 podczas rozmowy nie odczuła, żeby osoba skarżąca była negatywnie 
nastawiona do tego przydziału.

Pani Dyrektor zaproponowała również zamianę godzin dowozów na godziny wychowania fizycznego.

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

Wynik głosowania:

- 4 członków komisji uznało skargę za zasadną,

- 1 członek komisji wstrzymał się.

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 17.01.2019 r. za zasadną.
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