
UCHWAtA Nr XV/104/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 w 

zwiqzku z art. 237 §1, §3 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

post~powania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 23), Rada Gminy Baboszewo 

uchwala co nast~puje: 

§1 

Uznaje za bezzasadnCl skarg~ wniesionq w dniu 181utego 2016 roku przez Paniq Agat~ 

Pasierowskq i Paniq Jolant~ Strzeszewskq na dziatalnosc W6jta Gminy Baboszewo. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodniczqcemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

PRZEW 



UZASADNIENIE 

do Uchwafy Nr XV/I04/2016 

Rady Gminy Baboszewo 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

W dniu 18 lutego 2016 r. wpfyn~fa skarga na dziafalnosc W6jta Gminy Baboszewo. 

Skarzqce: Pani Agata Pasierowska i Pani Jolanta Strzeszewska zarzucity W6jtowi 

obrazanie, traktowanie w spos6b uwfaczajqcy, zniewag~ i zniesfawienie poprzez 

dziafania zmierzajqce do ich przeniesienia do innych szk6f na terenie Gminy 

Baboszewo. Ze skargi, jak r6wniez wyjasnien W6jta, ztozonych podczas posiedzen 

Komisji Statych Rady Gminy Baboszewo w dniach 25 lutego i 22 marca 2016 roku 

wynika, ze w Szkole Podstawowej w Sarbiewie istnieje konflikt mi~dzy nauczycielami 

szkoty m.in. skarzqcymi. Powyzsze potwierdzit r6wniez Dyrektor Szkoty - Pan Mariusz 

Pasierowski podczas posiedzenia Komisji Statych Rady Gminy Baboszewo w dniu 25 

lutego 2016 r. Z wyjasnien W6jta wynika, iz w celu rozwiqzania powstatego w szkole 

problemu poprosit Dyrektora 0 podj~cie dziatan w tym zakresie. Dyrektor szkoty 

ograniczyt si~ jedynie do rozmowy z nauczycielami, co nie przyniosto zadnego 

rezultatu. Zar6wno W6jt, jak i Dyrektor Szkoty Podstawowej w Sarbiewie zgodnie 

stwierdzili na posiedzeniu Komisji Statych Rady Gminy Baboszewo w dniu 25 lutego 

2016 r., iz problemu nie udato si~ rozwiqzac. Z tych tez wzgl~d6w W6jt, majqc na celu 

dobro szkoty wskazat Dyrektorowi szkoty mozliwosc rozwiqzania problemu poprzez 

zastosowanie instytucji przeniesienia do innej szkoty na terenie Gminy Baboszewo. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) - nauczyciel zatrudniony 

na podstawie mianowania moze bye przeniesiony na wtasnq prosb~ lub z urz~du za 

jego zgodq na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej 

miejscowosci, na takie same lub inne stanowisko. Z kolei art. 18 ust. 4 KN m6wi, ze 

przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoty 



dokonuje dyrektor szkofy, do kt6rej nauczyciel rna byc przeniesiony, po zasi~gni~ciu 

opinii organu prowadzqcego t~ szkof~ i za zgod q dyrektora szkoty, w kt6rej nauczyciel 

jest zatrudniony. W swietle ww. przepis6w W6jt nie rna zatern rnozliwosci prawnej 

dokonania przeniesienia, 0 kt6ryrn rnowa wyzej. Nalezy podkreslic, ze istniejqcy w 

szkole konflikt personalny nie zostaf przez Dyrektora rozwiqzany. Odnoszqc si~ do 

zarzut6w skarzqcych dotyczqcych zniewagi i zniesfawienia Rada Grniny w opisanych 

przez ww. dziafaniach W6jta nie dostrzega znarnion czynu zabronionego, okreslonego 

wart. 212 i 216 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 

553). Ponadto zgodnie z art. 212 §4 i 216 §5 KK sciganie przest~pstwa zniesfawienia i 

zniewagi odbywa si~ z oskarzenia prywatnego. W zwiqzku z powyzszyrn skarg~ uznaje 

si~ za bezzasadnq. 


