
UCHWAtA Nr XV1/115/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc Dyrektora Szkofy Podstawowej 

w Sarbiewie 

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 bezzasadnCl skarg~ wniesionq 25 marca 2016 roku przez Paniq Beat~ 

M. na dziatalnosc Dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodniczqcemu Rady Gminy. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAtY Nr XVI/IIS/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc Dyrektora Szkofy Podstawowej 

w Sarbiewie 

W dniu 25 marca 2016 r. wptyn~ta skarga na dziatalnosc Dyrektora Szkoty 

Podstawowej w Sarbiewie. Skarzqca Pani Beata M. zarzucita Dyrektorowi 

nieterminowe przekazanie zaswiadczenia lekarskiego 0 niezdolnosci do pracy do 

Urz~du Gminy Baboszewo, co spowodowato obnizenie wysokosci zasitku 

chorobowego 0 25%. Z pisma skarzqcej skierowanego do ZUS w dniu 25.03.2016 

r. wynika, ze przedmiotowe zaswiadczenie zostato dostarczone Dyrektorowi 

szkoty w dniu 15.02.2016 r. przez jej m~za. Pani M. nie przedstawita jednak 

dowodu na potwierdzenie tego faktu, np. kserokopii dokumentu z 

poswiadczeniem wptywu. W dniu 05.04.2016 r. Przewodniczqcy Rady Gminy 

wystosowat pismo do Dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie z prosbq 0 

pisemne ustosunkowanie si~ do skargi. W pismie z 19.04.2016 r. Dyrektor 

odni6st si~ do stawianego zarzutu. Z jego wyjasnien wynika, 'ze wszystkie 

zwolnienia lekarskie Sq przez niego niezwtocznie dekretowane i przekazywane 

do Urz~du Gminy w Baboszewie. Nast~pnie Dyrektor wyjasnit, ze zaswiadczenie 

lekarskie skarzqcej wystawione 15.02.2016 r. r6wniez zostato zadekretowane i 

przekazane do Urz~du Gminy niezwtocznie, tj. 25.02.2016 r. Z wyjasnien 

Dyrektora wynika ponadto, ze skarzqca zaswiadczenia lekarskie przekazywata nie 

zawsze do pracodawcy, a bezposrednio do Urz~du Gminy oraz ze odwotanie 

skarzqcej od decyzji ZUS zostato rozpatrzone pozytywnie. 

Z posiadanych przez Urzqd Gminy dokument6w wynika, ze zaswiadczenie 

lekarskie z dnia 15.02.2016 r. zostato ztozone przez Dyrektora Szkoty do Urz~du 

Gminy w Baboszewie w dniu 25.02.2016 r. Natomiast na odwrocie dokumentu 

znajduje si~ piecz~c Szkoty Podstawowej w Sarbiewie z datq wptywu 25.02.2016 

oraz imiennq pieczqtkq i podpisem Dyrektora. 

Z posiadanej dokumentacji nie wynika by zaswiadczenie zostato 

dostarczone pracodawcy w dniu wskazanym przez skarzqcq, tj. w dniu 

15.02.2016 r. Dokumenty wskazujq, ze zaswiadczenie wptyn~to do pracodawcy 



25.02.2016 r. i w tym samym dniu przekazane do Urz~du Gminy w Baboszewie. 

Wobec powyzszego postawione zarzuty nie znajdujq uzasadnienia i tym samym 

skarg~ uznaje si~ za bezzasadnq. 


