
UCHWAŁA Nr.

RADY GMINY GZY 

z dnia . ̂ .O jYudauą.. .4040. w Ua

w sprawie przekazania skargi członków rad pedagogicznych według właściwości

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) po zapoznaniu się 
z treścią skargi:
a) członków rady pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim tj.:

b) członków rady pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym tj.:



na działania Wójta Gminy Gzy, Zastępcy Wójta Gminy Gzy oraz Skarbnika Gminy Gzy z dnia 
26 maja 2020 r. - Rada Gminy Gzy uchwala co następuje:

§ 1. Przekazać Wójtowi Gminy Gzy do rozpatrzenia skargę w części w zakresie dotyczącą działania 
Zastępcy Wójta Gminy Gzy oraz Skarbnika Gminy Gzy.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gzy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
-o RADY ,



Uzasadnienie

Zgodnie z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Gzy ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14741) do zadań Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy skarg na 

działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Do Rady Gminy Gzy ( data wpływu do urzędu 27.05.2020 r., uzupełnienie do pisma w dniu 

02.10.2020 r.) wpłynęła skarga członków rad pedagogicznych w PSP Przewodowie Poduchownym 

i PSP w Skaszewie Włościańskim na działania Wójta Gminy Gzy, Zastępcy Wójta Gminy Gzy oraz 

Skarbnika Gminy Gzy.

Wnioskodawcy w dniu 29.09.2020 r. ( data wpływu do urzędu 02.10.2020 r.) wyjaśnili, że pismo 

członków rad pedagogicznych PSP Przewodowie Poduchownym i PSP w Skaszewie Włościańskim z 

dnia 26.05.2020 r. należy traktować jednoznacznie jako skargę na działania Wójta Gminy Gzy, 

Zastępcy Wójta Gminy Gzy oraz Skarbnika Gminy Gzy.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego rada gminy jest organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wyłącznie wójta i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych na działania Zastępcy Wójta 

Gminy Gzy oraz Skarbnika Gminy Gzy rozpatruje Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 231 §1 Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu 

organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W związku z powyższym skarga w części dotyczącej Zastępcy Wójta Gminy Gzy oraz Skarbnika 

Gminy Gzy należy przekazać według właściwości Wójtowi Gminy Gzy.
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