
 

Protokół nr 3/2019 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 11 września 2019 r. 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) członkowie Komisji według załączonej listy obecności, 

2) Pani Marzena Michałowska – mecenas. 

 

Pan Krzysztof Kołota - Przewodniczący Komisji, otworzył posiedzenie, stwierdził jego 

prawomocność oraz przedstawił projekt porządku obrad, który jednogłośnie zatwierdzono. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Rozpoznanie sprawy skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. 

2. Rozpoznanie sprawy skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas - przedstawiła istotę skargi. Wyjaśniła, że czynności 

podjęte przez Wójt Gminy Małkinia Górna nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa i jako takie nie naruszają w żadnej mierze interesów składającego skargę. Zamówienia 

publiczne o wartości poniżej 30 000 euro są udzielane zgodnie z zapisami ustawy – Prawo 

Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy, ustawy nie stosuje się do zamówień 

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 

000,00 euro. W związku z tym, że gmina nie ma obowiązku publikowania zapytań ofertowych 

dla zamówień publicznych poniżej 30 000,00 euro, nie dokonano publikacji na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej zapytań ofertowych dotyczących: audytu wewnętrznego, 

obsługi prawnej gminy, usługi cateringowej w czasie spotkań. We wskazanym przez skarżącą 

terminie nie występowały usługi dotyczące indywidualnego poradnictwa prawnego, noclegu i 

gastronomii. Natomiast zapytanie ofertowe dla usługi transport uczniów niepełnosprawnych 

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Gmina Małkinia Górna nie posiada 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przepisów prawa oraz stanu faktycznego, 

po czym jednogłośnie skargę uznała za nieuzasadnioną. Głosowało 3 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta 

Gminy Małkinia Górna, który stanowi załącznik do protokołu.  

 

 



Punkt 3. 

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas - przedstawiła istotę skargi. Wyjaśniła, że czynności 

podjęte przez Wójt Gminy Małkinia Górna nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa i jako takie nie naruszają w żadnej mierze interesów składającego skargę. Wyjaśniła, że 

obowiązujące regulacje wyraźnie przewidują, że dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla 

zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły lub placówki. Oznacza to, że dyrektor szkoły lub placówki 

oświatowej posiada wyłączną kompetencję w zakresie podejmowania decyzji o zatrudnieniu 

lub zwolnieniu pracownika szkoły, bez względu na to, czy zajmuje on stanowisko pedagogiczne 

czy nie. Jakiekolwiek ograniczenia tej ustawowej kompetencji dyrektora muszą wynikać 

z przepisów prawa. Ograniczeniem takim jest konieczność uzyskania zgody organu nadzoru 

pedagogicznego (lub organu prowadzącego szkołę) na zatrudnienie osoby, która nie ma 

kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela określonych w przepisach o kwalifikacjach 

nauczycielskich. Powyższe oznacza, że dyrektor nie jest samodzielny jedynie przy zatrudnianiu 

nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji. W takich wypadkach do zatrudnienia 

tej osoby konieczne jest uzyskanie zgody nadzoru pedagogicznego, a w razie zatrudnienia do 

nauczania zawodu – zgody organu prowadzącego szkołę. Brak jest zatem jakichkolwiek 

podstaw do uwzględnienia skargi albowiem Wójt Gminy nie posiada w swoich kompetencjach 

zatrudnienia pracowników Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przepisów prawa oraz stanu faktycznego, 

po czym jednogłośnie skargę uznała za nieuzasadnioną. Głosowało 3 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta 

Gminy Małkinia Górna, który stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 4. 

 

W sprawach różnych nikt nie zabierał głosu. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

        Przewodniczący Komisji 

              Krzysztof Kołota 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


