
UCHWAtA Nr XVI/114/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 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 bezzasadnq skarg~ wniesionq przez Paniq Agat~ P. na dziatalnosc W6jta 

Gminy Baboszewo. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodniczqcemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWAtY Nr XVI/114/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wpfyn~fa skarga na dziafalnosc Wojta Gminy 

Baboszewo, ktorq do Urz~du Gminy Baboszewo przekazaf zgodnie z wfasciwosciq 

rzeCZOWq Wojewoda Mazowiecki. W wystqpieniu zostafy zawarte zarzuty na 

dziafalnosc Wojta Gminy Baboszewo. W celu rozpatrzenia skargi w dniu 

04.04.2016 r. Przewodniczqcy Rady Gminy Baboszewo na podstawie §8 ust. 2 

Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz. U. z 2002, Nr 5, 

poz. 46) wezwaf Paniq Agat~ P. do zfozenia w terminie siedmiu dni od daty 

otrzymania niniejszego wezwania, wyjasnien i/lub uzupefnienia w zakresie 

sprecyzowania jakich i kiedy czynnosci zaniechaf lub wykonaf nienalezycie Wojt 

Gminy Baboszewo. Pismo zostafo odebrane w dniu 11.04.2016 r. Pani Agata P. 

nie zfozyfa wyjasnien. W celu wyjasnienia okolicznosci opisanych w skardze 

Przewodniczqcy Rady Gminy Baboszewo zwrocif si~ rowniez pismem z dnia 

04.04.2016 r. do Komendy Powiatowej Policji w pfonsku z prosbq 0 przekazanie 

niezb~dnych materiafow i wyjasnien dotyczqcych czynnosci Policji w dniu 

04.03.2016 r. a zwiqzanych z wnioskiem Wojta. Z odpowiedzi Komendanta 

Powiatowego Policji w pfonsku z dnia 11.04.2016 r. wynika, iz prowadzone jest 

post~powanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnien 

niedopefnienie obowiqzkow przez Dyrektora Szkofy Podstawowej w Sarbiewie, 

ktore zostafo wszcz~te na wniosek Wojta z dnia 04.03.2016 r. Z dalszych 

wyjasnien wynika, ze Wojt Gminy- Tomasz Sobecki nie byf uczestnikiem zadnych 



innych czynnosci procesowych wykonywanych przez policjant6w w ramach 

tegoz post~powania, poza zwr6ceniem si~ z wnioskiem 0 pomoc w 

zabezpieczeniu dokument6w do kontroli. Nie byt tez obecny w czasie wizyty 

policjant6w w miejscu zamieszkania dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie, 

co faktycznie miato miejsce w dniu 04.03.2016 r. okoto godz. 18.00. Podczas 

posiedzenia Statych Komisji Rady Gminy Baboszewo w dniu 20.04.2016 Rada 

Gminy poprosita W6jta 0 ztozenie wyjasnien w tej sprawie w celu doktadnego 

wyjasnienia zasadnosci zarzut6w ze skargi. Z wyjasnien W6jta wynika, iz nie brat 

udziatu w czynnosciach zwiqzanych z wizytq policjant6w w miejscu zamieszkania 

Dyrektora. Wyjasnit, ze w dniu 04.03.2016 r. na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty wszczqt w Szkole 

Podstawowej w Sarbiewie kontrol~ w zakresie prawidtowosci dysponowania 

przyznanymi szkole srodkami budzetowymi oraz pozyskiwaniem przez szkot~ 

srodk6w z innych ir6det, gospodarowania materiatami oraz przestrzegania 

obowiqzujqcych przepis6w dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy 

pracownik6w i uczni6w. Upowaznienia do dokonania kontroli w ww. zakresie 

zostaty przedstawione Dyrektorowi szkoty w dniu 04.03.2016 r. Dyrektor 

odm6wit wydania kontrolujqcym dokumentacji obj~tej zakresem kontroli, 

ponadto oswiadczyt, iz nie posiada dokument6w, kt6re by mozna by to 

zabezpieczyc. Jednoczesnie Dyrektor argumentowat brak dyspozycyjnosci wobec 

kontrolujqcych i mozliwosci przekazania dokument6w wizytq u lekarza. Dlatego 

tez W6jt ztozyt do Komendy Powiatowej Policji w ptonsku wniosek 0 pomoc w 

zabezpieczeniu przedmiotowych dokument6w. Z tego tez wzgl~du Policja 

pojawita si~ najpierw w Szkole Podstawowej w Sarbiewie, gdzie trwat trening 

klubu sportowego. Mtodziez przebywata w6wczas na sali gimnastycznej, 

budynek byt zamkni~ty od wewnqtrz i nie by to w nim opiekuna. Jeden z chtopc6w 

(syn Pana Dyrektora) pod at policjantom numer telefonu i adres zamieszkania 



ojca. Po tym, jak Dyrektor nie odbierat telefonu Policjanci udali si~ pod wskazany 

adres. Jednak w tych czynnosciach Wojt nie brat zadnego udziatu, co potwierdza 

jego wyjasnienie oraz pismo z Komendy Powiatowej Policji w ptonsku. Ponadto 

Wojt wyjasnit, ze nikogo nie zastrasza, ani nikogo nie atakuje. Odniost si~ rowniez 

do zarzutu wymuszenia na Dyrektorze Gimnazjum w Baboszewie zwolnienia z 

pracy sekretarki. Poinformowat, ze umowa 0 prac~ zostata rozwiqzana poprzez 

ztozenie przez pracownika oswiadczenia 0 wypowiedzeniu z zachowaniem 3-

miesi~cznego okresu wypowiedzenia w zwiqzku z przejsciem tego pracownika na 

emerytur~. Wojt wyjasnit rowniez, ze sytuacja w Szkole Podstawowej w 

Sarbiewie jest oceniana przez niego obiektywnie. Przyznat, ze w 2015 roku nie 

prowadzono zadnej kontroli w tejze placowce, nie by to tez zastrzezen do pracy 

Dyrektora, dlatego tez otrzymat on corocznie przyznawanq nagrod~. Wyjasnit 

takze, iz nie udzielat Dyrektorowi Szkoty zadnego upowaznienia do 

organizowania Dni ks. Macieja Sarbiewskiego, gdyz organizatorami tego 

wydarzenia Sq: Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana oraz Urz~du 

Gminy Baboszewo. Wojt wyjasnit rowniez, ze wszcz~ta w dniu 04.03.2016 r. w 

szkole kontrola w zakresie prawidtowosci dysponowania przyznanymi szkole 

srodkami budzetowymi oraz pozyskiwaniem przez szkot~ srodkow z innych 

zrodet, a takze gospodarowaniem materiatami nie zostata jeszcze zakonczona z 

uwagi na brak dokumentow. Dopiero zakonczona kontrola pozwoli na 

sformutowanie wnioskow pokontrolnych. Wojt wyjasnit takze, ze nie pozostaje 

w konflikcie z Dyrektorem Szkoty, natomiast skargi wobec Wojta kieruje pani 

Agata P., nauczycielka w Szkole w Sarbiewie, prywatnie zona Dyrektora Szkoty. 

Wyjasnit rowniez, iz nie moze pozostawac oboj~tny na skargi mieszkancow oraz 

pracownikow szkoty na dziatalnosc Dyrektora i niektorych nauczycieli, w tym 

skarzqcq, tym bardziej, ze dotyczq one m.in. nie przestrzegania przepisow 

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow i uczniow. Obszerne wyjasnienia 



Wojta, poparte stosownymi dokumentami uznano za wiarygodne i spojne. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ oraz majqC na wzgl~dzie nie sprecyzowanie 

stawianych przez skarzqcq zarzutow, pomimo wezwania jej do ztozenia 

stosownych wyjasnien w tym zakresie - skarg~ uznano za bezzasadnq. 


