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UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RACZKI
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz 130) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, 2018r. poz. 149, poz. 650 ) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani ------------na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach, Rada Gminy
uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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Uzasadnienie
W dniu 20 marca 2018 roku do Wójta Gminy Raczki wpłynęła skarga Pani Małgorzaty Dzietczyk na
działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach w sprawie złej organizacji pracy personelu sprzątającego
pomieszczenia gimnazjum oraz złej procedury przekazywania sprawdzonych prac klasowych do wiadomości
rodzicom.
Wójt Gminy Raczki zgodnie z właściwością przekazał skargę Przewodniczącemu Rady
Gminy, a Przewodniczący zgodnie ze Statutem Gminy Raczki przekazał skargę Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy.
W dniu 6 marca 2018 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu stron, Pani
Małgorzaty Dzietczyk i Dyrektor Gimnazjum w Raczkach Komisja Rewizyjna wyraziła opinie, że skarga
nie jest zasadna Rozpatrując skargę, po zapoznaniu się z postępowaniem wyjaśniającym, Rada Gminy
uznaje, że skarga jest bezzasadna. Z postępowania wyjaśniającego w tej sprawie wynika, że pracę
sprzątaczek regulują przepisy i dokumenty wewnętrzne – Regulamin Pracy obowiązujący w Gimnazjum oraz
dokumentacja - listy obecności, miesięczne harmonogramy godzin pracy, roczne ewidencje czasu pracy,
ewidencje urlopów. Z informacji uzyskanej od Dyrektor Gimnazjum wynika, że sprzątaczki wykonują
swoją pracę zgodnie ze swoim wymiarem czasu pracy. Rada Gminy nie jest organem właściwym do
kontrolowania organizacji pracy Gimnazjum, podmiotem który posiada takie uprawnienia jest Państwowa
Inspekcja Pracy.
Sprawę procedury przekazywania sprawdzonych prac klasowych do wiadomości
rodzicom, reguluje Statut Gimnazjum.
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