Uchwała Nr XXII/17/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 05 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego –
( tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 267 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )
Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje :
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi Rodziców uczniów PSP w Ludwikowie oraz skargi Grona
Pedagogicznego PSP w Ludwikowie na działanie Pani Dyrektor PSP
w Ludwikowie w oparciu o posiadane dokumenty i informacje skargę uznaje się za
zasadną.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/17/2013 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 05 czerwca 2013 r.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 20 maja , 24 maja, 28 maja i 31 maja
2013 r. wysłuchała stron : rodziców uczniów, grona pedagogicznego, dyrektor PSP
w Ludwikowie, wójta gminy i dyrektora Gminnego Zespołu Administracyjnego
Szkół w Jedlińsku.
Po wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z istniejącą dokumentacją Komisja stwierdza:
1. Komisja zapoznała się z ustawami : o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela.
2.W trakcie postępowania stwierdzono uchybienia w zarządzaniu PSP w Ludwikowie
przez Panią dyrektor Barbarę Piasecką w zakresie nie przestrzegania art. 40 ust. 7
uoso , art. 39 ust. 1 pkt 5a uoso oraz art. 7 ust.1 pkt 6 KN:
-zaniedbania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki nad dziećmi
w trakcie zajęć szkolnych ; wskazuje na to brak prowadzenia dziennika zastępstw
oraz nieuwzględnienie w grafiku dyżurów na przerwach na I piętrze budynku
szkoły,
-zły stan boiska szkolnego –nierówna nawierzchnia i wystające korzenie drzew
stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
-stwierdzono brak składania okresowych sprawozdań Radzie Pedagogicznej
z realizacji planów pracy szkoły,
3.Wkroczenie w kompetencje Rady Rodziców wynikające z przyjętego Regulaminu
Rady Rodziców- np. zbieranie wpłat na komitet rodzicielski i dysponowanie tym
funduszem.
4.Stosowanie wobec uczniów kar nie zapisanych w Statucie Szkoły.
5. W trakcie kontroli dokumentów finansowych Komisja zakwestionowała umowęzlecenie wykonania naprawy pieca, która nie zawierała opisu zakresu wykonania
w/w naprawy.
6. Mimo otrzymanego w październiku 2012 r. pozwolenia na wycinkę drzew, do tej
pory nie usunięto drzewostanu wskazanego w tym pozwoleniu. Pozostawienie drzew,
zagraża bezpieczeństwu dzieci i pośrednio wpływa niekorzystnie na stan elewacji
budynku szkoły.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy w pełnym składzie uznała
skargę na działanie dyrektora PSP w Ludwikowie za zasadną.
Komisja przedstawi swoje stanowisko na najbliższej sesji Rady.
Odnośnie zarzutu dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły
Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości.
Uchwała podjęta przez Radę Gminy w trybie postępowania skargowego
regulowanego przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie może być
w żadnym wypadku kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie
art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
W sprawach dotyczących postępowania skargowego nie przysługuje skarga do Sądu
Administracyjnego.
Na sesji Rady Gminy w dniu 05 czerwca 2013 r. po przedstawieniu stanowiska
Komisji przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w obecności
14 radnych -13 głosami za i 1 głosem wstrzymującym podjęła Uchwałę
Nr XXII/17/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi.

