
UCHWAŁA NR XXVIII/269/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w 
Drezdenku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016.446), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U.2016.23), uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 22 kwietnia 2016 roku na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. 
H. Sienkiewicza w Drezdenku  w sprawie zatrudniania pracowników, Rada Miejska w Drezdenku po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przycznyn wskazanych w 
uzasadnieniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku wpłynęła skarga na działalność Dyrektora

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku.

Komisja postanowiła, celem dokładniejszego zbadania sprawy, zaprosić na posiedzenie

komisji obie strony, tzn. osobę, która skargę wniosła i osobę, na którą skarga została złożona. Na

posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w dniu 7 lipca 2016 roku, przybyła pani dyrektor Beata

Machelska; osoba wnosząca skargę, mimo zaproszenia, nie przybyła.

Na podstawie przepisów prawnych oraz wniosków z posiedzenia komisji ustalono:

W sprawie zatrudnienia rodziny nie doszło w żaden sposób do złamania Ustawy o zakazie

zatrudniania w tej samej jednostce samorządowej członków najbliższej rodziny( art.26 ustawy)

ponieważ zasady te nie dotyczą nauczycieli, bowiem w myśl art. 5d ustawy z 7 września 1991 r. o

systemie oświaty, przepisy o pracownikach samorządowych stosujemy tylko do osób niebędących

nauczycielami. Zatrudnienie syna pani dyrektor nastąpiło w czasie sprawowania przez nią funkcji

dyrektora natomiast siostrę zatrudnił poprzedni dyrektor.

W sprawie opiekuna stażu skarga staje się nieuzasadniona z powodu tego, że staż odbył się zgodnie

z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (art. 9c) i zakończył się 31.05.2014 roku.

Pani dyrektor Beata Machelska oświadczyła, że nigdy nie było sytuacji, aby ktoś zwrócił jej uwagę,

na którą odpowiedziałaby, że można przenieść dziecko do innej szkoły.

W części skargi dotyczącej nauczycieli, mimo szczegółowych wyjaśnień pani Dyrektor, Komisja

Rewizyjna nie podejmuje stanowiska z przyczyn formalno-prawnych (nauczyciele nie są

pracownikami samorządowymi, a co za tym idzie, nie podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej).

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Sebastian Dukaczewski, Zastępca

Przewodniczącego Mariusz Suchecki oraz członek komisji Mariola Kruk rekomenduje Radzie

Miejskiej w Drezdenku uznanie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza,

za bezzasadną.
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