
UCHWAtA Nr XVII/127/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 maja 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc 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~powan i a administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 23), Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Uznaje si~ za bezzasadnC} 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. 

j j 
NICZI\C . RADY 



UZASADNIENIE 

do UCHWAtY Nr XVII/127/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 maja 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

W dniu 19 maja 2016 r. Wojewoda Mazowiecki przekazaf zgodnie z wfasciwosciq 

rzeCZOWq do Rady Gminy Baboszewo pismo Pani Agaty P., kt6re zakwalifikowaf 

jako skarg~ na dziafalnosc W6jta. Skariqca zarzuca w ww. wystqpieniu: 

1) uczestniczenie przez W6jta w kontroli wszcz~tej w Szkole Podstawowej im. Ks. 

K. M. Sarbiewskiego w Sarbiewie w dniu urlopu, 

2) "nakazanie" pracownikowi szkofy (Pani woinej) otworzenia szkofy w dniu 

rekolekcji, 

3) narzucenie nauczycielom wyfonionego w trybie przetargu nieograniczonego 

wykonawcy usfugi ubezpieczenia grupowego, 

4) przesyfanie uchwaf niezgodnych z prawem, 

5) dezorganizacje obchod6w Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego, 

Wyjasnienia odnosnie stawianych zarzut6w W6jt zfoiyf w dniu 31 maja 2016 r. 

W6jt wyjasnit, ie 0 wszcz~tej w Szkole Podstawowej w Sarbiewie kontroli 

informowaf jui przy wyjasnieniach skfadanych Radzie podczas rozpatrywania 

wczesniejszej skargi zfoionej r6wniei przez Paniq Agat~ P. w kwietniu bieiqcego 

roku na jego dziafalnosc. W6jt poinformowat, ie kontrola w jednostce zostafa 

wszcz~ta w dniu 4 marca 2016 r. na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty, a dotyczyfa prawidfowosci dysponowania 

przyznanymi szkole srodkami budietowymi oraz pozyskiwaniem przez szkof~ 



innych irodet, gospodarowania materiatami oraz przestrzegania obowiqzujqcych 

przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow i uczniow. 

Do przeprowadzenia kontroli zostato upowaznionych dwach pracownikow. Fakt 

pozostawania na urlopie w tym dniu przez Wojta nie ma znaczenia dla sprawy. 

Wajt wyjasnit, iz petniona przez niego funkcja zobowiqzuje do dyspozycyjnosci a 

przede wszystkim odpowiedzialnosci. Wajt moze, podczas urlopu 

wypoczynkowego, osobiScie wykonywae czynnosci stuzbowe, jesli jest to 

niezb~dne. Podczas urlopu nadal jest pracownikiem tym bardziej, ze wprost 

dziata na rzecz pracodawcy, czyli Urz~du Gminy. Dalej Wajt wyjasnit, ze szkota w 

dniu rekolekcji powinna normalnie funkcjonowae. Na podstawie §10 ust. 1 

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunkaw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkotach (Dz. U. Nr. 36, poz. 155 z poin. zm.) uczniowie ucz~szczajqcy na nauk~ 

religii uzyskujq trzy kolejne dni zwolnienia z zaj~e szkolnych w celu odbycia 

rekolekcji wielkopostnych, jezeli religia lub wyznanie, do ktorego nalezq, naktada 

na swoich cztonkaw tego rodzaju obowiqzek. Jednoczesnie okres rekolekcji nie 

jest czasem wolnym dla uczniow nie biorqcych udziatu w praktykach religijnych. 

Dla tych uczniaw szkota jest zobowiqzana zapewnie opiek~ lub inne zaj~cia 0 

charakterze wychowawczym. Z tego powodu w dniach rekolekcji powinna bye 

czynna rowniez np. swietlica. (zas rekolekcji nie jest rowniez czasem wolnym dla 

nauczycieli. Dla pedagogow i pozostatych pracownikow jest to zwykty okres 

pracy. Niezrozumiatym jest zatem, dlaczego szkota byta zamkni~ta, nie by to w 

niej ani nauczycieli ani chociazby pracownika obstugi. Dlatego tez Wajt poprosit 

woinq 0 jej otworzenie. 

Wajt odniast si~ rawniez do tego czy miat i jakq wiedz~ na temat 

przeprowadzonych w szkole remontaw i wielkosci srodkaw finansowych 

zabezpieczonych w planie finansowym jednostki. Poinformowat, iz nie rozumie 



dlaczego Dyrektor sam podjqt si~ po raz pierwszy od dziesi~ciu lat przygotowania 

i przeprowadzenia remontu w szkole. Jak wynika z opracowanej przez kierownika 

administracyjno-gospodarczego szk6t analizy zam6wien publicznych 

realizowanych w szkole Podstawowej w Sarbiewie Dyrektor nigdy wczesniej nie 

realizowat samodzielnie jakichkolwiek remont6w w szkole bez udziatu Urz~du 

Gminy. Zasadq by to i jest, ze wszelkie post~powania 0 udzielenie zam6wien 

publicznych w szkotach na terenie Gminy Baboszewo przygotowuje i 

przeprowadza wyznaczony w Urz~dzie Gminy pracownik. 

Odnoszqc si~ do zarzutu narzucenia nauczycielom wykonawcy ustugi 

ubezpieczenia grupowego W6jt wyjasnit, ze: 

Stosownie do przepis6w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zam6wien publicznych, 

do stosowania przepis6w tej ustawy zobowiqzane Sq jednostki sektora finans6w 

publicznych. Szkota publiczna, funkcjonujqca w formie jednostki budzetowej jest 

jednostkq sektora finans6w publicznych w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpn ia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

Zgodnie z Uchwatq Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 

2016 roku w sprawie zapewnienia wsp61nej obstugi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do 

sektora finans6w publicznych, w tym szkotom, z dniem 01 stycznia 2016 roku, 

zapewniono wsp61nq obstug~ administracyjnq, finansowq i organizacyjnq. Zakres 

obowiqzk6w powierzonych jednostce obstugujqcej -Urz~dowi Gminy w ramach 

wsp61nej obstugi jednostek obstugiwanych obejmuje m.in. prowadzenie obstugi 

administracyjnej, w tym w szczeg61nosci w zakresie zam6wien publicznych. 

Faktem jest, iz przeprowadzono post~powanie w sprawie udzielenia zam6wienia 

publicznego na ubezpieczenie grupowe pracownik6w, wsp6tmatzonk6w, 



c -

partner6w iyciowych i petnoletnich dzieci pracownik6w Urz~du Gminy 

Baboszewo i jednostek organizacyjnych gminy w trybie przepis6w ustawy PZp. 

Potwierdzeniem prawidtowosci stosowania przepis6w ustawy Pzp do grupowych 

um6w ubezpieczenia na iycie pracownik6w jednostek sektora finans6w 

publicznych jest opinia Prezesa Urz~du Zam6wien Publicznych zamieszczona w 

zaktadce Prawo Krajowe, stwierdzajqca, ii do grupowych ubezpieczen na iycie 

majq zastosowanie procedury zam6wien publicznych. Analogiczne stanowisko 

prezentujew tej sprawie r6wniei Komisja Europejska, kt6ra w pismie z dnia 31 

marca 2010 udzielita Preze\sowi UZP odpowiedzi w przedmiocie prawidtowosci 

uznania um6w grupowego ubezpieczenia finansowanych ze sktadek 

pracownik6w za zam6wienie publiczne (https://www.uzp.gov.pl/baza-
J 

wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-

wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-Iub-robote

bUdowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego

obowiazku/stosowanie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-przy-zawieraniu

u mow-gru powego-u bezpiecze n ia-pracown iczego). 

Dziatanie zamawiajqcego - Gminy Baboszewo jest zgodne z obowiqzujqcymi 

przepisamii podyktowane jest ch~ciq wynegocjowania jak najlepszych warunk6w 

ubezpieczenia dla pracownik6w, wsp6tmationk6w, partner6w iyciowych i 

petnoletnich dzieci pracownik6w Urz~du Gminy Baboszewo i jednostek 

organizacyjnych gminy, czego potwierdzeniem jest wyb6r oferty gwarantujqcej 

znacznie wyisze swiadczenia w por6wnaniu z dotychczasowymi. 

Jednoczesnie W6jt nadmienit, ii przystqpienie przez pracownik6w zar6wno 

Urz~du Gminy jak i jednostek organizacyjnych gminy do ubezpieczenia 

grupowego jest catkowicie dobrowolne i zaleiy od indywidualnej decyzji kaidego 

pracownika. 



W6jt wyjasnit, iz uchwata Rady Gminy w sprawie poprzedniej skargi Pani Agaty P. 

zostata podj~ta zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

Odnosnie obchod6w Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego W6jt poinformowat, iz impreza 

ta przeprowadzona zostata zgodnie z planem. Faktem jest, ze na dwa dni przed 

imprezq osoby wymienione w skardze zrezygnowaty z udziatu w niej, pomimo 

wczesniejszych zobowiqzan, uzasadniajqc to IIsolidaryzowaniem si~ z Dyrektorem 

szkoty". Stanowito to zagrozenie dla zrealizowania planu imprezy m. in. pokazu 

husarii oraz tucznictwa. Podj~to jednak natychmiastowe dziatania, kt6re 

doprowadzity do realizacji zamierzonych plan6w. Zorganizowano zar6wno pokaz 

husarii, jak i tucznictwa sportowego. Dodatkowq atrakcj~ stanowity bezptatne 

place zabaw dla dzieci podczas catej imprezy. 

Ponadto odnosnie oceny pracy Dyrektora szkoty w Sarbiewie W6jt wyjasnit, iz 

organ prowadzqcy szkot~ w porozumieniu z organem stanowiqcym nadz6r 

pedagogiczny, tj. Mazowieckim Kuratorem Oswiaty ustalit ocen~ pracy 

negatywnq. 

Obszerne wyjasnienia W6jta, poparte stosownymi dokumentami uznano za 

wiarygodne i sp6jne. Biorqc powyzsze pod uwag~ skarg~ uznano za bezzasadnq. 


