
UCHWAtA Nr XIX/134/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 lipca 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 si~ za bezzasadnCl skarg~ wniesionq przez Pana Mariusza 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 UCHWAlY Nr XIX/134/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 lipca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziafalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

W dniu 8 lipca 2016 r. Wojewoda Mazowiecki przekazat zgodnie z wtasciwosciq 

rzeCZOWq do Rady Gminy Baboszewo pismo Pana Mariusza P., ktore zakwalifikowat 

jako skarg~ na dziatalnosc Wojta. 

Wyjasnienia odnosnie stawianych przez skarzqcego zarzutow Wojt ztozyt 

w dniu 29 lipca 2016 r. Wojt wyjasnit, ze zgodnie z tresciq art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy 0 systemie oswiaty, organ, ktory powierzyt nauczycielowi stanowisko 

kierownicze w szkole lub placowce odwotuje nauczyciela ze stanowiska 

kierowniczego bez wypowiedzenia w razie ustalenia - w trybie okreslonym 

przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - negatywnej oceny pracy lub 

negatywnej oceny wykonywania zadan wymienionych wart. 34 a ust. 2L tj. 

w szczegolnosci prawidtowosci dysponowania przyznanymi szkole lub placowce 

srodkami budzetowymi oraz pozyskanymi przez szkot~ lub placowk~ srodkami 

pochodzqcymi z innych irodet, a takze gospodarowania mieniem, przestrzegania 

obowiqzujqcych przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow 

i uczniow oraz przestrzegania przepisow dotyczqcych organizacji pracy szkoty 

i placowki. 

Pan Mariusz P. zostat odwotany ze stanowiska Dyrektora Szkoty Podstawowej 

w Sarbiewie na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b w zwiqzku z art. 5c pkt 2 ustawy 

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 

30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2016 r. poz. 446) w zwiqzku z otrzymaniem negatywnej oceny wykonywania zadan 



wymienionych wart. 34 a ust. 2 ustawy 0 systemie oswiaty. Ocena pracy zostata 

dokonana na wniosek Pana Mariusza P. przez organ prowadzqcy szkot~ 

w porozumieniu z Kuratorem Oswiaty {organem nadzoru pedagogicznego}, 

po zasi~gni~ciu wymaganych prawem opinii, zapoznaniu dyrektora z projektem 

oceny oraz wystuchaniu jego uwag i zastrzezen. Oceniany otrzymat ogolnq ocen~ 

negatywnq {ustalonq przez organ prowadzqcy w porozumieniu z organem nadzoru 

pedagogicznego}. Na skutek odwotania si~ Pana Mariusza P. od tej oceny, powotany 

Zespot Oceniajqcy ustalit ocen~ pracy - stwierdzenie uogolniajqce dobra, nie 

zmieniajqc jednak oceny negatywnej w zakresie wykonywania przez Dyrektora zadan 

dotyczqcych spraw finansowych i administracyjnych, w tym bhp. Zespot ustalit 

mianowicie, ze Dyrektor nieprawidtowo dysponuje przyznanymi szkole srodkami 

budzetowymi poprzez to, ze udzielit zamowienia, ktorego wartosc wedtug kosztorysu 

powykonawczego przekroczyta 30 tys. euro bez stosowania przepisow ustawy Prawo 

zamowien publicznych, nie oszacowat prawidtowo wartosci zamowienia na roboty 

budowlane {art. 33 ust. 1 ustawy Pzp} oraz nie dokonat opisu przedmiotu 

zamowienia {art. 31 ust. 1 ustawy PZp}. Dyrektor wydatkowat srodki 0 ponad 35 tys. 

zt. wyzsze niz wynika to z rozliczenia powykonawczego. Nie dokonat tez rozliczenia 

materiatow z wykonawcami. Dyrektor udzielit zamowienia w cz~sciach, a remont byt 

zaplanowany na 2015 rok. Zespot oceniajqcy stwierdzit ponadto, ze Dyrektor w cz~sci 

dotyczqcej dziatalnosci opiekunczej nie zawsze stosowat zasady bhp oraz wtasciwy 

nadzor nad pracq nauczycieli - doszto do samowolnego opuszczenia szkoty przez 

dwoch uczniow, Dyrektor niewtasciwie zapewniat opiek~ dziecku ze zwolnieniem 

lekarskim, a w szkole, ktorq kieruje dzieci Sq odbierane przez osoby nieupowaznione. 

Wojt po zapoznaniu si~ z tresciq tej oceny, wobec dwukrotnego ustalenia 

wzgl~dem Dyrektora negatywnej oceny wykonywania zadan okreslonych wart. 34a 

ust. 2 ustawy 0 systemie oswiaty, zostat zobligowany do odwotania Pana Mariusza P. 

ze stanowiska Dyrektora, gdyz w sprawie zaistniaty przestanki okreslone wart. 38 

ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0 systemie oswiaty, a przepis jest stanowczy i nie przyznaje 



w tym zakresie organowi zadnego trybu decyzyjnego. 

W odniesieniu do zarzutu braku informacji 0 sposobie przekazania 

dokumentacji szkolnej oraz powierzonego mienia osobie powotanej na stanowisko 

p.o. Dyrektora Szkoty w Sarbiewie W6jt wyjasnit, ze zgodnie z "Instrukcjq 

inwentaryzacji metodami spisu z natury, uzgodnienia said oraz weryfikacji w Szkole 

Podstawowej w Sarbiewie" stanowiqcej Zatqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia Nr 3/2012 

Dyrektora Szkoty Podstawowej w Sarbiewie z dnia 5 maja 2012 r. w sprawie 

wprowadzania "Zasad (polityki) rachunkowosci" w Szkole im. Ks. M. K. Sarbiewskiego 

w Sarbiewie zarzqdzenie inwentaryzacji i powotywanie komisji inwentaryzacyjnej 

nalezy do kompetencji kierownika jednostki, t.j. Dyrektora Szkoty Podstawowej 

w Sarbiewie. Ponadto w dniu 24 czerwca 2016 r. wptyn~to do Urz~du Gminy 

zaswiadczenie lekarskie stwierdzajqce niezdolnosc do pracy skarzqcego od dnia 23 

czerwca 2016 r., czyli od dnia odwotania ze stanowiska. Wobec tego, ze Pan Mariusz 

P. nie przekazat kluczy do budynku szkoty tak, aby osoba powotana przez W6jta jako 

p.o. Dyrektora Szkoty mogta realizowac swoje obowiqzki, a wielokorotne pr6by 

kontaktu z Panem Mariuszem P., w tym telefoniczne, nie przyniosty rezultatu, 

podj~to dziatania majqce na celu umozliwienie osobie petniqcej obowiqzki Dyrektora 

Szkoty w Sarbiewie dost~p do gabinetu dyrektora - zostat wymieniony zamek oraz 

zmieniono kody alarmowe do budynku szkoty. 

Kolejne pr6by kontaktu z Panem Mariuszem P., zar6wno od strony p.o. Pani 

Witkowskiej, jak i W6jta nie przyniosty rezultat6w, dlatego tez W6jt Zarzqdzeniem 

Nr 53/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powotania Komisji inwentaryzacyjnej 

w celu przeprowadzenia inwentaryzacji metodq spisu z natury w Szkole Podstawowej 

im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie zarzqdzit przeprowadzenie inwentaryzacji 

w celu ustalenia stanu faktycznego aktyw6w i pasyw6w. W6jt wyjasnit, ze dat 

mozliwosc udziatu w inwentaryzacji osobom odpowiedzialnym materialnie za mienie 

szkoty, w tym bytemu Dyrektorowi i w tym celu podjqt kolejne pr6by kontaktu z nim, 

tj. telefonicznego oraz drogq elektronicznq, jednak nie przyniosty one zadnego 



rezultatu. Zgodnie z ww. zarzqdzeniem czynnosci inwentaryzacyjne majq si~ 

zakonczyc 5 sierpnia 2016 roku. 

Obszerne wyjasnienia Wojta uznano za wiarygodne i spojne. Biorqc powyzsze 

pod uwag~ skarg~ uznano za bezzasadnq. 


