
UCHWAŁA NR 111/XII/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi A.G. na 
działalność Wójta Gminy Małkinia Górna dotyczącej zatrudniania pracowników w Przedszkolu Samorządowym, 
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę A.G. na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan
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Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Małkini Górnej wpłynęła skarga na działalność organu
wykonawczego, dotycząca nieprawidłowości w działaniu wójta w związku z zatrudnieniem pracowników
w przedszkolu samorządowym w Małkini Górnej.

Przedszkole Samorządowe jest jednostką organizacyjną gminy Małkinia Górna. Przedszkolem
Samorządowym kieruje dyrektor. W myśl art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe to dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach m.in. zatrudniania i zwalniania
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Oznacza to, że wyłączną kompetencję w zakresie
zatrudnienia lub zwolnienia pracownika szkoły, bez względu na to, czy zajmuje on stanowisko pedagogiczne
czy nie, posiada dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Jakiekolwiek ograniczenia tej ustawowej
kompetencji dyrektora muszą wynikać z przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe, brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia skargi, albowiem Wójt
nie posiada w swoich kompetencjach zatrudniania pracowników Przedszkola Samorządowego w Małkini
Górnej.

W związku z tym, iż Wójt Gminy Małkinia Górna działał na zasadach i w granicach prawa, Rada Gminy
uznała skargę za bezzasadną.
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